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Chiết xuất thực vật lên men  
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Enzym Marumi

Sản phẩm được chiết xuất từ 50 loại rau củ quả qua quá trình chưng cất và lên men. Việc lên men phân 
giải nguyên liệu giúp bảo quản thực phẩm được lâu hơn, cũng như sinh ra các chất có lợi cho sức khỏe.
Enzym MARUMI sử dụng nguyên liệu đảm bảo chất lượng cuất xứ từ tỉnh Kagoshima, lên men 1 năm 
trở lên để tạo ra sản phẩm
（Cần quá trình 3 năm sau khi thu hoạch nguyên liệu）



Môi trường phong phú

Nằm ở phía tây bắc của Kagoshima ken, phía tây đối diện với Biển Hoa Đông và phía đông 
là khu vực ôn đới với những ngọn núi cao trập trùng. Ở nơi đó có nhiều loại cỏ núi mọc dại 
trong khu rừng Yamano rộng lớn trải dài ở rìa núi Shibizan.
Thế kỉ 3 TCN, nhận lệnh đi tìm phưng thuốc trường sinh bất lão của hoàng đế nhà Tần,, Từ 
Phúc sau khi rời khỏi TQ đã đến nơi đây, vùng đất có nhiều cây dược liệu quý.
Quế, vật liệu được sử dụng trong quá trình làm enzym, là loại cây mọc tự nhiên ở đất này.



Mướp đắng,củ cải ,bắp cải ,  cà  rốt ,khoái  lang,hành tây,cây ngưu bàng,cải  thảo,ớt  
chuông,cà chua,  cần tây,  cà t ím,  bí  ngô,gừng,đậu rồng
Quýt ,  hồng,  bưởi ,  dứa,  táo,  việt  quất ,  quất ,  kiwi ,  lê ,  nho,  dâu,  sung ngọt ,  mận,  
dưa bở,  dưa hấu,  yuzu,  amanatsu,  chanh,  
Lá hồng,  diếp cá,  t ía  tô ,  ngải  cứu,  cỏ tháp bút ,  mơ,  nấm hương,  act inidia  
polygama,  dưa chuột ,  củ nghệ,  bạch quả,  củ khởi ,  vải ,quế. . .

※Thành phần cũng như hàm lượng có thể thay đổi  theo t ình hình thu hoạch 
của mùa vụ  

Nguyên liệu

Nguyên liệu đặc trưng nhập về từ Kagoshima, thu mua trực tiếp từ nông dân hợp đồng 
trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi cũng có trang trại riêng của mình , cẩn thận thực hiện 
chiết xuất lên men, đảm bảo cho ra thành phẩm có chất lượng cao.

Một người làm nghề 30 năm từng nói: 
見えない微生物 神秘のお仕事
自然のものを 自然のままに それが一番大切なこと
一番大切な



Enzym Marumi Sản phẩm khác 
Nguyên liệu lấy từ nhiều nơi 
Chứa thành phần bị hạn chế sử 
dụng  
Có nhiều sản phẩm tương tự đang 
có mặt trên thi trường 

Có thể bị hạn chế nhập khẩu ở 
một số nước
Dễ xảy ra cạnh tranh với các 
công ty dối thủ
Trộn thêm phụ gia để tạo ra 
thành phẩm

So sánh trên thị trường

Sử dụng nguyện liệu có xuất 
xứ từ Kagoshima
Sản xuất khép kín theo công 
thức  riêng
Sản phẩm mới trên thị trường

Không bị áp quy chế giới hạn 
xuất nhập khẩu
Không bị cạnh tranh với công 
ty khác(05/2016) 
Không chứa phụ gia,  đảm bảo 
sản phẩm nguyên chất  



Đặc sản nội địa Nhật

Enzym Marumi

Tận hưởng sản phẩm 

enzym nội địa cuối 

cùng ở Nhật  
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