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Mục lục

　これからの代、私たちの体にとって安心・安全はもちろんのこと、
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㈱環境総合研究所

Calceramics là bột rửa thực phẩm, khử khuẩn có thành phần 100% thiên nhiên. 
Kể từ bây giờ, chúng ta có thể hoàn toàn an tâm cho sức khỏe của bản thân 
mình cũng như sản phẩm hoàn toàn không gây hại cho môi trường. 
Biển và đất liền trên trái đất này không phải là món quà vô thời hạn, mà để tồn 
tại được thì buộc chúng ta phải biết giữ gìn. 

DIỆT KHUẨN TỪ SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN
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　１・Mở đầu

　Calceramics có hiệu quả như thế nào? 

その結果として・・・

Bột rửa thực phẩm Calceramics là gì? 

Calceramics là bột rửa thực phẩm, khử khuẩn có thành phần 100% thiên nhiên. 
Trong các loại vỏ sò, hải sản hai mảnh vỏ thông thường,Vỏ ngao Hokkigai sau 
khi nung nóng trong nhiệt độ cao thì lượng CaO có hiểu quả diệt khuẩn  đặc 
biệt cao hơn cả. 
Tên Calceramics được hợp thành từ tên của hai thành phần là CaO và Ceramic.  

Chỉ cần hòa tan một lượng nhỏ Calceramics vào nước, chúng ta sẽ có được dung 
dịch kiềm. Khi ngâm thực phẩm vào dung dịch kiềm Ca(OH)  này thì… 
_ Các gốc OH-  và kiềm tính mạnh mẽ có tác dụng diệt khuẩn hiệu quả. 
_ Các chất bẩn trên bề mặt thực phẩm sẽ bị tách ra một cách nhanh chống. 
_  Phân giải các tồn dư hóa chất nông nghiệp trên bề mặt thực phẩm. 
_ Loại bỏ các loại sâu bệnh trên các rau hữu cơ. 

Với kết quả đó ... 
Trả  lại vị ngon của thực phẩm. 
Tăng thời gian bảo quản (Khi bảo quản: chỉ rũ sạch nước và đem đi bảo quản) 
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　Có thật sự an toàn ? 

　これは厚生労働省が監修する第8版食品添加物公定書にも収載されている

Sử dụng 100% thành phần vỏ ngao tự nhiên (Nguyên liệu được đánh bắt từ vùng biển 
phía bắc của Nhật ban 
Không sử dụng thuốc hóa học. 
Calceramics được tạo thành từ vỏ ngao Hokkigai đã được nung nóng hơn 1000 C  
trong thời gian dài, sau đó tán mịn thành dạng bột. 
Sản phẩm đã được Bộ y tế Nhật Bản chứng nhận đạt chuẩn an toàn theo như điều số 8 
trong quy định về chất phụ gia thực phẩm. 
Độc tố và chì (Kim loại nặng) cũng được loại bỏ. 
Từ trước đến nay, Axit HypoClorous có thể sử dụng để diệt khuẩn nhưng rất nguy 
hiểm bởi quá trình phản ứng giữa Chlorine và các chất hữu cơ có trong thực phẩm, 
nước sẽ tạo thành Trihalomethene, một chất oxi hóa hữu cơ có hại, nguyên nhân gây 
ung thư và đồng thời Hypoclorous không có hiệu quả tách bỏ những chất bẩn. 
Calceramics được làm hoàn toàn từ thành phần thiên nhiên, không có Chlorine, do đó 
an toàn, an tâm khi sử dụng. 

Vì sao lại là ngao Hokkigai ? 

Chúng ta đã biết được khả năng diệt khuẩn của Canxi khi nung trong nhiệt độ cao, 
nhưng trong nghiên cứu lần này, khi nung nóng vỏ ngao Hokkigai, chúng tôi phát 
hiện ra khả năng diệt khuẩn cao gấp 20 lần vỏ Hàu. 
Nghiên cứu đã được cấp bằng sáng chế số: P2009-234807A. 
Và được thương mại hóa bằng sản phẩm Calceramics. 

Có gây hại đến môi trường? 

Khác với các chất diệt khuẩn Chlorine và chất tẩy rửa hóa học, Sản phẩm bột Vỏ ngao 
Hokkigai này có thể làm sạch đường ống dẫn nước, làm nước sông ngòi trở nên sạch 
hơn, hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường. Thành phần thiên nhiên trở về với tự 
nhiên, cuối cùng cũng quay trở lại thành vỏ ngao CaCO  như ban đầu. 
Từ trước đến giờ, thịt ngao Hokkigai được dùng để chế biến thành các món ăn ngon 
như món sushi...và phần vỏ sẽ vứt đi. Tuy nhiên, kể từ bây giờ, chúng tôi đã tái chế 
những vỏ ngao này. Điều đó chúng minh rằng, sản phẩm của chúng tôi không chỉ 
không ảnh hưởng đến môi trường mà còn giúp môi trường hạn chế được một phần 
rác thải. 

o
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　２・Vi khuẩn và nấm mốc

　Tài liệu tham khảo: Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm

Vi sinh vật

Prokaryote
(Vi khuẩn)

Eukaryotic 
Microorgamism

Nấm Radial 
(Streptomyun)

Vi khuẩn 
gây bệnh

Vi khuẩn 
không gây hại

Bacillus subtilisat

Axit lactic　
Men bia
Nấm ăn được
Mốc (Màu mực xanh Bee penicillin)

Vi khuẩn gram dương

Vi khuẩn gram âm

Nhóm vi khuẩn tạo thành bào tử
_ Grass bacillus
_ Bacillus Cereus
_ Clostridium tetani
_ Clostridium botulinum

Nhóm vi khuẩn không tạo thành bào tử
_ Staphy lococcus

Vi khuẩn gram âm- nhóm vi khuẩn kị khí

_ Khuẩn E.coli 0-157
_ Salmonella
_ Dịch hạch
_ Vibro viêm ruột

Vi khuẩn gram âm- nhóm vi khuẩn hiếu khí
_ Pseudomonas aerugmosa
_ Legionnaire 
_ Campylobacter

Calceramics có hiệu quả đối với vi khuẩn nào? 

Vi khuẩn gram âm và virut sẽ trở nên yếu đi trong môi trường kiềm. 
Vi khuẩn gram âm là tác nhân hàng đầu gây ra ngộ độc thực phẩm.

Tên vi khuẩn Đặc tính của vi khuẩn Thực phẩm cần lưu ý

Khuẩn E.coli Khả năng gây bệnh hàng loạt thấp, tuy nhiên cũng cần chú ý vì chỉ cần  một lượng 
nhỏ cũng đủ gây bệnh. 

Salmonella

Vibrio 
parahaemolyticus

Campylobacter

Staphylococcus
(Tụ cầu khuẩn)

Pseudomonas 
Aeruginosa

Đây là vi khuẩn gây ra ngộ độc thực phẩm. Số vụ ngộ độc và số lượng nạn nhân 
rất cao. Vi khuẩn chết trong nhiệt độ cao.  

Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Mạnh gấp 1.2 lần vi khuẩn Salmonella, tốc độ 
phát triển nhanh, tăng từ 2-5% trong môi trường nước muối. 

Yếu khi ở trong môi trường khô, không thể phát triển nếu nhiệt độ dưới 30C

Vi khuẩn có thể tìm thấy tại hầu hết quốc gia trên thế giới. Độc tính của vi khuẩn này 
được sinh ra trong môi trường nhiệt độ cao, vi khuẩn không thể phát triển trong thức ăn. 

Vi khuẩn được tạo thành từ ung nhọt có mủ màu xanh như tại các miệng vết thương 
mưng mủ. 
Vi khuẩn có trong chất bài tiết, nước bọt, và mủ của người bệnh. 
Nhiễm trùng cơ hội lên những người có đề kháng yếu.

Toàn bộ thực phẩm

Thịt, cá, trứng

Rau cải muối, thủy hải sản tươi 
sống và các sản phẩm chế biến 
sẵn. 
Thịt gà, trứng, thịt bò, thịt heo.

Bánh dày, bánh gạo, cơm nắm, 
bánh mì, bánh kem, trứng nướng. 



　　Giải trừ thuốc trừ sâu▲ ① Nồng độ Calceramics từ 0.05 đến 0.15% 

　　Diệt khuẩn, kháng khuẩn■ ② Thời gian từ 5 đến 10 phút

　　Giảm chất dinh dưỡng của thực phẩm○ 

　３・Dữ liệu kiểm tra

　Hiệu quả của Calceramics

Tóm lượt kết quảĐiều kiện và mục tiêuĐơn vị kiểm tra

Trung tâm phân tích thực phẩm 
Nhật Bản.
H11.3.31 
Mã số: 199021495-003

Trung tâm phân tích thực phẩm 
Nhật Bản.
H11.5.12 
Mã số: 199021495-006

Trung tâm phân tích thực phẩm 
Nhật Bản.
H11.9.20 
Mã số: 199072256-001
             199072256-002
             199072256-005

Hiệp hội thực phẩm đông lạnh 
Nhật Bản.
H12.7.25 
Mã số: M 0901267(5)

Hiệp hội thực phẩm đông lạnh Nhật Bản.
H12.7.25 
Mã số: M 0901267(6)

Hiệu quả loại bỏ tồn dư 
hóa chất nông nghiệp.
0.10%

Hiệu quả diệt khuẩn.
0.10%

Hoạt tính kháng khuẩn.
0.10%
0.33%

Đo lường dưỡng chất. 
0.05% 
ngâm trong 5 phút

Hiệu quả loại bỏ tồn dư hóa 
chất nông nghiệp.
0.05% - ngâm trong 5 phút

Triforine (Loại bỏ 43%) … Cải thìa. 

Vi khuẩn trên xà lách đã thái nhỏ (ngâm trong 10 phút) 
Kết quả đo lường sau 10 phút, 4 tiếng, 7 tiếng, 24 tiếng. 
So sánh axit hypochlorous.

_ Pseudomonas Fluorescens 0.10% - 10 phút.
_ Enterococci.
_Serratia.

 ○ Lycopene

▲  Polycarbamate (loại bỏ 90%) ... cà chua bi



　４・Khử khuẩn, tẩy rửa cho nhiều loại thực phẩm.

Chú ý thời gian ngâm. 
Gạo: 10 giây Dâu tây: 60 giây

 

 
 

 
 

 

  

 

* Hãy rửa thực phẩm với dung dịch Calceramics giống như rửa với nước. 
Hiệu quả diệt khuẩn, loại bỏ những tồn dư hóa chất nông nghiệp, tăng thời gian bảo quản, 
tăng vị ngon thực phẩm... 

*Cách sử dụng đơn giản. 
Hòa tan 1g bột vào 2L nước, ngâm thực phẩm chỉ trong vòng 10 phút. 

_ Tiện lợi với các loại rau khó rửa 
sạch:  Bông cải xanh, mùi tây, xà 
lách lá, nấm đùi gà, nấm khiêu vũ, 
nấm lớn... _ Loại bỏ mùi hôi khó chịu của 

nước ngâm đậu hủ, lấy lại vị 
ngon của đậu hủ. 

_ Loại bỏ lượng mỡ dư thừa, 
làm gà trở nên ngon hơn. _ Giữ nguyên vị tươi 

ngon của Tôm khi ăn.  

_ Loại bỏ vi khuẩn bám trên bề 
mặt trứng, lưu giữ độ tươi của         
trứng. 

_ Tăng màu xanh tự nhiên cũng 
như tăng độ tươi ngon cho tảo 
bẹ Undaria. 

_ Tăng vị ngon, độ 
giòn của mực. 

_ Thích hợp cho các loại đồ khô như nấm mèo, tàu hủ ki,...
_ Lấy đi lượng dầu mỡ bám trên các loại thực phẩm chế biến sẵn như tàu hủ chiên sẵn.

_ Đối với gạo chỉ ngâm trong 10 giây: Nước gạo sẽ 
nhanh chóng chuyển thành màu vàng, cần vo sạch 
lại với nước ngay sau đó. 
Do gạo có tính hút nước, nếu ngâm quá lâu, gạo sẽ 
hút ngược lại các chất bẩn đã phân tách trước đó. 

_ Đối với Dâu tây trong 60 giây: Vỏ Dâu tây rất 
mỏng manh, chú ý không ngâm quá lâu. 



Ａ ：Phun sương bằng bình xịt. 

Ｂ ：Cho vào máy giặt. 

　５・Ý kiến từ khách hàng

Chúng tôi đã hỏi những khách hàng yêu thích Calceramics và nhận rất được nhiều 
ý tưởng về cách sử dụng khác ngoài việc diệt khuẩn thực phẩm. 
Những dung dịch có tính kiềm cao như  Calceramics có thể được dùng như là một 
chất tẩy rửa. 

Khi rửa thực phẩm, lượng dung dịch Calceramics dư ra 
khá nhiều, do dó tôi đã cho lượng dư này vào bình xịt để 
sử dụng cho mục đích khác. 
_ Xịt lên các lá cây để đuổi côn trùng, đồng thời cũng làm 
lá khỏe hơn. 
_ Xịt lên thớt, hộp chứa rác trong nhà bếp, vừa có tác 
dụng diệt khuẩn, vừa làm bếp trở nên sạch sẽ hơn.

Dùng 5-6g bột Calceramics thay thế cho bột giặt thông 
thường khi giặt khăn hoặc vớ. 
_ Theo thời gian, tôi cảm thấy đường ống thoát nước và 
máy giặt cũng trở nên sạch hơn. 
_ Khi cho máy giặt chạy không tải với Calceramics sẽ có 
tác dụng diệt khuẩn máy giặt, tuy nhiên tôi cảm thấy 
hơi phí, nên sau đó tôi đã dùng nước đó để giặt drap và 
áo sơ mi. 



Ｃ ：Đối với bồn tắm

Ｄ ：Vì sức khỏe và nhan sắc.

Hòa tan 5-6g vào bồn tắm. 
_ Vì nghe nói là kiềm cho thể trung hòa Chlorine trong 
nước nên tôi đã cho Calceramics vào bồn tắm. Thích 
hợp cho làn da nhạy cảm của trẻ.
_ Sau khi tắm trong bồn có pha Calceramics, tôi cảm 
giác tình trạng nấm chân của tôi giảm dần. Nên thỉnh 
thoảng tôi có pha dung dịch đậm hơn để ngâm chân. 

Khi rửa qua Calceramics, chúng ta có thể hoàn toàn an 
tâm cho sức khỏe khi ăn rau sống và trái cây nguyên 
vỏ.
_ Việc uống sinh tố vào buổi sáng sẽ trở nên an tâm 
hơn khi trái cây hoặc rau đã được rửa qua Calceramics, 
chúng ta chỉ cần bỏ vào máy xay và thưởng thức. 
_ Nên rửa trái cây bằng Calceramics trước khi gọt, 
hoặc thái nhỏ. 
_ Vì nghe nói vỏ của nho và táo có nhiều chất dinh 
dưỡng, sau khi ngâm vào nước có Calceramics, nên 
bây giờ có thể an tâm khi ăn luôn vỏ rồi. 

Chúng ta đã có thể an 
tâm cho trẻ ăn trái cây 
nguyên vỏ



Tăng thời gian bảo quản

　Cách sử dụng Calceramics đối với mục đích kinh doanh. 

４０Lít
６０Lít
８０Lít
１００Lít

Tăng vị ngon thực phẩm

Lượng Calceramics

Loại bỏ chất 
gây ngộ độc thực phẩm

Dung dịch Calceramics có độ pH cao (pH12)

Lượng Calceramics pha với nước
Mục đích sử dụng

Nồng độ

Lượng nước
２
２０Lít

　６・Nồng độ tiêu chuẩn và mục đích sử dụng. 

Lít

•Lưu ý thời gian đo lượng vi khuẩn: Hãy điều chỉnh tùy từng đối tượng vi khuẩn và mục đích sử dụng. 
1.Chờ 5 phút cho đến khi sản phẩm hòa tan hoàn toàn với nước. (đến khi nước máy hóa kiềm) 
2.Đo lượng vi khuẩn sau khi đã ngâm sản phẩm trong dung dịch trong khoảng từ 5 đến 10 phút.
Tham khảo: Việc khử trùng bằng Hypochlorite sẽ giảm hiệu quả diệt khuẩn khi gặp các sản phẩm có 
nồng độ Chlorine cao và các chất bẩn cứng đầu. Còn với Calceramics, cho dù là chất bẩn nào đi nữa, với 
tính kiềm có độ pH12 cũng sẽ có thể kéo dài hiệu quả diệt khuẩn.

•Điểm lưu ý khi dùng Calceramics.
Dung dịch Calceramics (có tính kiềm cao) có thể làm giảm lượng dầu trên da tay. Nếu sử dụng thông 
thường, sẽ không gây hại cho tế bào da. Tuy nhiên nếu sử dụng trong môi trường công nghiệp trong 
một thời gian dài, cần sử dụng bao tay khi tiếp xúc với bột để bảo vệ da tay của bạn, sau đó hãy sử 
dụng kem dưỡng da tay để cung cấp dầu cho da tay. Chú ý tránh hít phải bột hoặc để bột bay vào mắt. 

•Điểm lưu ý khi bảo quản Calceramics. 
Bao quản kín: Hãy bảo quản trong bao kín để tránh khí CO  làm hư sản phẩm. 
Chú ý độ ẩm: Hơi nước và độ ẩm có thể làm vón cục sản phẩm. 
Chú ý hiện tượng phát nhiệt: Khi hòa tan một khối lượng lớn Calceramics có thể làm tăng nhiệt độ của 
nước.

_ Do thực phẩm có rất nhiều loại khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng 
cũng như điều kiện phát triển của thực phẩm: Màng tế bào bề mặt thực 
phẩm có những loại yếu  trong môi trường Axit và có loại yếu trong môi 
trường Bazo. Hơn nữa, tùy theo nhiệt độ nước mà tính hòa tan của  Canxi 
sẽ khác nhau. Do đó, hãy sử dụng thử nghiệm trong nhiều trường hợp. 
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