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Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ 
hơn 10 năm trước, khi thành viên sáng 
lập của một tập đoàn đầu tư hàng đầu 
Việt Nam rời bỏ vị trí lãnh đạo cấp cao 
để trở thành một người nông dân.

Tại nông trại nhỏ mang tên Tuệ Viên, 
chị và những người bạn đồng hành đầy 
nhiệt huyết cùng nhau nuôi dưỡng 
giấc mơ về một nền nông nghiệp hữu 
cơ thuận tự nhiên, giúp tái tạo hệ sinh 
thái các giống loài bản địa trên mảnh 
đất kiệt quệ của lò gạch cũ, đồng thời 
sản xuất ra những sản phẩm nông 
nghiệp sạch, lành, tự nhiên phục vụ 
cộng đồng.

Năm 2018, với gia tài các công trình 
nghiên cứu sinh học, enzyme và nông 
nghiệp hữu cơ đủ dày cùng một giấc 
mơ đủ lớn, Công Ty Cổ Phần Nông 
Nghiệp Hữu Cơ Tuệ Viên ra đời để thực 
hiện sứ mệnh lan toả giá trị tự nhiên 
bền vững thông qua việc xây dựng và 
khai thác hiệu quả mô hình chuỗi giá trị 
nông  nghiệp; phát triển hệ sinh thái 
sản phẩm tự nhiên, an toàn vì lợi ích 
của con  người và môi trường, gắn với 
mục tiêu phục hồi & bảo tồn đa dạng 
sinh học.

Xã hội hiện đại với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ và liên kết thông tin 
giúp nhu cầu của mỗi con người được nhanh chóng đáp ứng bởi nhiều loại hàng hóa. 
Nhưng Tôi Là Thảo Mộc thấy rõ thực trạng lạm dụng hoá chất trong mọi mặt đời sống, 
đặc biệt là trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình.
Trên toàn Thế giới, mỗi giờ có hàng triệu lít hóa chất tẩy rửa được thải ra môi trường. 
Hóa chất tẩy rửa làm ô nhiễm nguồn đất, nước, làm tiêu hao lượng dưỡng khí hòa tan 
trong nước, làm hủy hoại vi sinh vật có lợi trong đất, trong nước. 
Hơn 1,2 Tỷ người bị nhiễm bệnh do nguồn nước, hơn 4 triệu trẻ em chết mỗi năm do các 
bệnh qua đường nước. Hơn một nửa số người mắc các bệnh da liễu có nguyên nhân từ 
hóa chất tẩy rửa. Số người mắc mới bệnh ung thư tăng lên hàng năm khoảng 165.000 ca 
tại Việt Nam, trong đó gần 70% trường hợp tử vong. Độ tuổi của người mắc ung thư 
ngày càng trẻ hơn.

Xu thế sống xanh

Nỗi ám ảnh, lo lắng về tình trạng lạm dụng hoá chất vì cái lợi trước mắt mà hại lâu dài 
của một bộ phần người dân đã tạo nên một xu thế "sống xanh" ở Việt Nam nói riêng, và 
trên toàn thế giới nói chung. Tôi là Thảo Mộc muốn xoá đi những lo lắng trên bằng hệ 
sinh thái các sản phẩm thật sự "Sạch - Lành - Tự nhiên". Chúng tôi chọn một lối sống 
xanh, lạc quan, yêu thương, có trách nhiệm với Cộng đồng và Môi trường.



TÔI LÀM TỪ
LÁ TƯƠI
TỰ NHIÊN

VÀ
 AN TOÀN

Sản phẩm sinh học chiết xuất 
từ nguồn nguyên liệu lá tươi
Không sử dụng hoá chất bảo 
quản, tạo màu và hương liệu 
tổng hợp
Kháng khuẩn, làm sạch tự 
nhiên nhưng vẫn dưỡng ẩm 
mềm mịn da
Sản phẩm phân huỷ sinh học 
thân thiện với môi trường

Ứng dụng công nghệ sinh học, 
công nghệ enzyme, công nghệ 
chiết xuất tự nhiên, không sử 
dụng dung môi hoặc hoá chất 
nguy hại cho con người và môi 
trường.

Cập nhật các dây chuyền công 
nghệ mới; thường xuyên đánh 
giá rủi ro trong sản xuất; tạo môi 
trường làm việc thân thiện và 
bảo vệ sức khoẻ người lao động.

Nguyên liệu tươi được thu hái từ 
quá trình canh tác có kiểm soát 
đầu vào để đảm bảo an toàn từ 
nguồn; không sử dụng nguyên 
liệu biến đổi gen và các thành 
phần hóa tổng hợp như hóa chất 
bảo quản, tạo màu, tạo hương.

Quy trình sản xuất tuần hoàn, 
khép kín, phát thải âm; tái sử 
dụng các phụ phẩm tạo ra 
trong quá trình chế biến.



Nước Rửa Tay
Lá Ổi 450ml

Giá: 69,000 VNĐ/chai

Nước Rửa Tay
Lá Ổi 3,68l

Giá: 389,000 VNĐ/can

Nước Rửa Tay Khô
Diệt Khuẩn Nhanh 100ml

Giá: 49,000 VNĐ/chai

Nước Rửa Tay Khô
Diệt Khuẩn Nhanh 450ml

Giá: 129,000 VNĐ/chai

Nước Rửa Tay Khô
Diệt Khuẩn Nhanh 3,68l
Giá: 699,000 VNĐ/can

NƯỚC RỬA TAY 
TỰ NHIÊN                 AN TOÀN
SẠCH                        MỀM MỊN

Trên 95% v.v từ dịch chiết lá ổi tươi
0% hóa chất bảo quản, tạo màu,
tạo hương
Làm sạch mà không gây kích ứng, 
không làm khô, an toàn cho cả 
những làn da nhạy cảm nhất

NƯỚC RỬA TAY KHÔ

DIỆT KHUẨN NHANH
TỰ NHIÊN               AN TOÀN
DIỆT KHUẨN          THƠM HƯƠNG

65% v.v cồn thực phẩm (Ethanol) 
từ rỉ mật
35% v.v các loại dịch chiết, tinh dầu 
thảo mộc tự nhiên
Diệt khuẩn nhanh mà không khô 
tay, thích hợp cho những làn da 
nhạy cảm nhất





Xịt thơm miệng 100ml
Giá: 59,000 VNĐ/chai

XỊT THƠM MIỆNG
TỰ NHIÊN                       AN TOÀN
TINH KHIẾT                    THƠM THO

Nước Súc Miệng
Bạc Hà 250ml

Giá: 79,000 VNĐ/chai

Nước Súc Miệng
Lá Ổi 250ml

Giá: 79,000 VNĐ/chai

Nước Súc Miệng
Lá Ổi 500ml

Giá: 119,000 VNĐ/chai

Nước Súc Miệng
Bạc Hà 500ml

Giá: 119,000 VNĐ/chai

Khử nhanh mùi hôi khoang miệng với 
hương bạc hà tự nhiên tươi mát
100% thành phần tự nhiên, an toàn 
nếu uống 
Tác dụng tốt cho người bị viêm nhiệt 
miệng, nấm khoang miệng, viêm nha chu
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