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CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BT GROUP
22 Thạch Lam, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

0905.973.515 - 0707.777.792 - 0886.379.861

www.dongtrunghathaoquangnam
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Lời đầu tiên, thay mặt Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại BT Group, xin kính chúc quý khách dồi dào sức khỏe,
hạnh phúc viên mãn và thịnh vượng trong sự nghiệp.

BT Group là đơn vị sản xuất đông trùng hạ thảo hữu cơ
sạch 100% và đã được rất nhiều khách hàng, cơ quan,
doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn. Chúng tôi tự hào đã mang
đến một lối sống lành mạnh và sức khoẻ cho nhiều khách
hàng, BT Group hi vọng được cùng quý khách hàng lan toả
sản phẩm ý nghĩa này để mỗi gia đình đều có trong nhà sản
phẩm của BT Group.

BT Group luôn mong muốn có được cơ hội hợp tác với quý
khách hàng để mang đến những sản phẩm chất lượng với
giá thành hợp lý nhất. Với tiêu chí "Chất lượng là cốt lõi -
Sự hài lòng là mục tiêu", chúng tôi sẽ luôn phấn đấu và
không ngừng tiếp thu, cải thiện, đa dạng hóa các sản phẩm
để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng khắp trong và
ngoài nước.

Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

?

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

Lời Ngỏ
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Vì sao lựa chọn đông trùng hạ thảo
cho món quà sức khỏe? 

Y học cổ truyền cho rằng Đông trùng hạ thảo là loại thảo
dược có tác dụng cân bằng, điều hòa và bồi bổ đối với hầu
hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể. Ngày nay, các nhà
khoa học bằng những máy móc trang thiết bị phân tích hiện
đại cũng đã xác định được các nhóm hoạt chất chính có
trong trong loại dược liệu này, trong đó có nhiều hoạt chất
mà cơ thể con người không tự tổng hợp được, giúp tăng
cường hệ miễn dịch và chống suy nhược cơ thể rất tốt.
Các phân tích hoá học cho thấy thành phần của đông trùng
hạ thảo có 17 axít amin khác nhau, D-mannitol, lipit, nhiều
nguyên tố vi lượng (Al, Si, K, Na v.v..),  đặc biệt là dược chất
Cordycepin và Adenosine là hai chất cực kỳ quý hiếm có
trong đông trùng hạ thảo. Vì thế, việc sử dụng loại dược liệu
này thường xuyên và đều đặn để tăng cường sức đề kháng,
thanh lọc cơ thể hằng ngày do tích tụ các tế bào xấu, các tế
bào bệnh là rất tốt.



CÔNG DỤNG

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

B Ạ N  C Ầ N  B I Ế T ?

Tốt cho hệ tuần hoàn
và tim mạch, có tác dụng giảm 
Cholesteron trong máu giúp 
phòng tránh sự hình thành các 
mảng bám vào thành mạch 
gây tắc nghẽn và đột quỵ

Giúp an thần một 
cách tự nhiên, làm dịu căng 
thẳng mệt mỏi hậu quả của 
bệnh trầm cảm, stress. Hỗ trợ 
điều trị mất ngủ và mang lại 
giấc ngủ sinh học.

Hỗ trợ tiêu hoá, phòng 
tránh táo bón, làm lành 
vết thương. Hiệu quả 
cho người mắc bệnh dạ 
dày, viêm đại tràng và 
bệnh trĩ

Ngăn ngừa và ức chế tế 
bào ung thư. Tạo máu mới 
cho cơ thể. Rất hữu hiệu 
trong việc hỗ trợ điều trị 
cho bệnh nhân ung thư.

Tái tạo tế bào, tăng hệ miễn
dịch, làm chậm lại quá trình
oxy hoá, tăng cường sức
khoẻ.

Làm đẹp, chống lão hóa,
ngăn ngừa các nếp nhăn và
trẻ hóa làn da từ sâu bên
trong
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Bạn đang tìm kiếm một 

sản phẩm giúp làm đẹp từ 

sâu bên trong, ngăn ngừa 

lão hóa cho phụ nữ?

Trong đông trùng hạ thảo
chứa đa dạng các loại
vitamin khác nhau giúp
làm đẹp da như: Vitamin
A, vitamin nhóm B,
vitamin C, vitamin E,
vitamin K…thông qua
việc: Cân bằng nội tiết tố
(nhất là nữ giới), tác dụng
điều hòa kinh nguyệt,
ngăn chặn và đẩy lùi lão
hóa, chống oxy hóa, cải
thiện và trẻ hoá cho làn
da, giúp ăn ngon ngủ
ngon giúp tinh thần thoải
mái và thư thái…

Ngăn ngừa sự lão hóa sớm ở phụ nữ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BT GROUP



Đông Trùng Hạ Thảo

Hữu Cơ

Nguồn giống dài
ngày, thu hoạch
sau 85-90 ngày
nuối cấy

Nuôi trồng hữu cơ
không chất kích thích
tăng trưởng giống
nấm vô cơ trên thị
trường

Nuôi cấy độ lạnh sâu,
độ ẩm cao, mô phỏng
khí hậu của những vùng
núi cao cho ra sản
phẩm chất lượng nhất

Công nghệ sấy thăng hoa giữ đến 95% hàm lượng 
dược chất trong sợi gấp nhiều lần sấy nhiệt
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Cho 5-10 sợi Nấm Đông Trùng Hạ Thảo sấy
thăng hoa vào bình trà, pha nước ấm từ 60-
80*C, dùng uống như trà. Khi uống hết nước có
thể ăn luôn phần Nấm Đông Trùng Hạ Thảo đã
pha.

Ngâm 20g Nấm Đông Trùng Hạ Thảo sấy thăng
hoa trong 500ml rượu, ngâm trên 90 ngày là có
thể dùng được. Mỗi ngày uống từ 30 – 50 ml.

Ngâm 20g Nấm Đông Trùng Hạ Thảo sấy thăng
hoa trong 500ml mật ong, ngâm trên 40 ngày là
dùng được. Mỗi ngày dùng từ 20 – 40 ml.

60-80*C

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo sấy thăng hoa có thể
nấu cùng các món canh, súp, hầm cùng gà, vịt,
chim bồ câu, chim cút, nấu cháo thịt gà, thịt nạc.

                                   Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng. Đậy
kín nắp hộp sau mỗi lần dùng.
Hướng dẫn bảo quản: 

Không sử dụng sản phẩm khi hết hạn sử dụng.Thông tin cảnh báo:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Quét QR Code Xem Video

Video hướng dẫn pha
đông trùng hạ thảo:



BẢN TIN "NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH" TRÊN KÊNH VTV8 VỀ 
HỢP TÁC XÃ NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO QUẢNG NAM

Quét QR Code Xem Video

CHƯƠNG TRÌNH “QUẢNG NAM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
CÁC HỢP TÁC XÃ” TRÊN VTV8:

Quét QR Code Xem Video

WEBSITE CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
BT GROUP

https://dongtrunghathaoquangnam.vn/



BÁO CHÍ VIẾT VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỦA BT GROUP
HỢP TÁC XÃ NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO QUẢNG NAM

 



BT GROUP CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP QUẢNG NAM

THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á 

SEAGAMES 31



BT GROUP

THAM GIA TECHFEST QUẢNG NAM 2022



BT GROUP

THAM GIA GẶP MẶT HỘI ĐỒNG HƯƠNG 

QUẢNG NAM - HÀ NỘI



ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BT GROUP

THAM GIA HỘI CHỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

VIỆT NAM - LÀO THÁNG 07/2022



Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BT GROUP
    22 Thạch Lam, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
    HTX sản xuất: Thôn Phú Thạnh, Xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
    0905.973.515 - 0707777792              Website: Dongtrunghathaoquangnam.vn

Cao cấp 10g: 410.000đ

Cao cấp 20g: 740.000đ

Tiêu chuẩn 10g: 320.000đ

Tiêu chuẩn 20g: 580.000đ

Thượng hạng 10g: 470.000đ

Thượng hạng 20g: 850.000đ

Dung tích 500ml

590.000đ

Dung tích 650ml

700.000đ

280ml: 450.000đ

380ml: 600.000đ

100ml: 150.000đ

180ml: 250.000đ

Dung tích 500ml

450.000đ

500ml: 750.000đ

750ml: 900.000đ



4 x ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 20gram 

thượng hạng

Combo gồm:

4 x ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 

10gram thượng 

hạng

Combo gồm:

2 x ĐTHT sợi sấy thăng 

hoa 10gram thượng 

hạng

2 x ĐTHT ngâm mật 

ong 280ml

Combo gồm:

ĐTHT sợi sấy thăng hoa 

20gram thượng hạng

ĐTHT ngâm mật ong 

380ml

Rượu ĐTHT 650ml

Combo gồm:

ĐTHT sợi sấy thăng hoa

10gram thượng hạng

ĐTHT ngâm mật ong

280ml

Rượu ĐTHT 650ml

Combo gồm:

2 x ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 20gram 

thượng hạng

2 x ĐTHT ngâm mật 

ong 380ml

Combo gồm:

ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 20gram 

cao cấp

ĐTHT ngâm mật 

ong 380ml

Combo gồm:

2 x ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 

10gram cao cấp

Combo gồm:

ĐTHT sợi sấy

thăng hoa

10gram cao cấp

ĐTHT ngâm mật

ong 280ml

Combo gồm:



EMAIL
Dongtrunghathaobtgroup@gmail.com
FACEBOOK
www.facebook.com/dongtrunahathao.btgroup
ĐIỆN THOẠI
0905.973.515 - 0707.777.792 - 0886.379.861
WEBSITE
dongtrunghathaoquangnam.vn

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BT GROUP

NƠI SẢN XUẤT: 
HỢP TÁC XÃ NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO QUẢNG NAM
Thôn Phú Bình, Xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

ĐỊA CHỈ
22 Thạch Lam, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam



CATALOGUE
T Ế T  2 0 2 3

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BT GROUP
22 Thạch Lam, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

0905.973.515 - 0707.777.792 - 0886.379.861



www.dongtrunghathaoquangnam.vn

Làm hợp đồng, xuất hóa đơn chứng từ
đầy đủ.

LỢI THẾ

Chiết khấu cao cho đơn hàng doanh
nghiệp hoặc khách mua số lượng nhiều.
Tư vấn sản phẩm theo mọi ngân sách
của khách hàng.

CAM KẾT

Chỉ bán hàng chất lượng, chính hãng.

Đủ số lượng và khối lượng.

Sản xuất đông trùng hạ thảo không chất
kích thích sinh trưởng, chất bảo quản.

Đa dạng mẫu mã đáp ứng tất cả nhu cầu
của khách hàng.
Hỗ trợ in ấn, thiết kế giỏ quà theo tên và
logo đơn vị (Miễn phí bao bì, tem nhãn
cho đơn hàng số lượng lớn).



CHI TIẾT CÁC 

SẢN PHẨM 

VÀ QUÀ TẶNG



Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BT GROUP
    22 Thạch Lam, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
    HTX sản xuất: Thôn Phú Thạnh, Xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
    0905.973.515 - 0707777792              Website: Dongtrunghathaoquangnam.vn

Cao cấp 10g: 410.000đ

Cao cấp 20g: 740.000đ

Tiêu chuẩn 10g: 320.000đ

Tiêu chuẩn 20g: 580.000đ

Thượng hạng 10g: 470.000đ

Thượng hạng 20g: 850.000đ

Dung tích 500ml

590.000đ

Dung tích 650ml

700.000đ

280ml: 450.000đ

380ml: 600.000đ

100ml: 150.000đ

180ml: 250.000đ

Dung tích 500ml

450.000đ

500ml: 750.000đ

750ml: 900.000đ



4 x ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 20gram 

thượng hạng

Combo gồm:

4 x ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 

10gram thượng 

hạng

Combo gồm:

2 x ĐTHT sợi sấy thăng 

hoa 10gram thượng 

hạng

2 x ĐTHT ngâm mật 

ong 280ml

Combo gồm:

ĐTHT sợi sấy thăng hoa 

20gram thượng hạng

ĐTHT ngâm mật ong 

380ml

Rượu ĐTHT 650ml

Combo gồm:

ĐTHT sợi sấy thăng hoa

10gram thượng hạng

ĐTHT ngâm mật ong

280ml

Rượu ĐTHT 650ml

Combo gồm:

2 x ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 20gram 

thượng hạng

2 x ĐTHT ngâm mật 

ong 380ml

Combo gồm:

ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 20gram 

cao cấp

ĐTHT ngâm mật 

ong 380ml

Combo gồm:

2 x ĐTHT sợi sấy 

thăng hoa 

10gram cao cấp

Combo gồm:

ĐTHT sợi sấy

thăng hoa

10gram cao cấp

ĐTHT ngâm mật

ong 280ml

Combo gồm:











Đông trùng hạ thảo tươi ngâm rượu
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Trao Sức Khỏe - Tặng Niềm Vui

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU CỦA BT GROUP



Mọi giải đáp, thắc mắc cũng như
yêu cầu đặt hàng vui lòng liên
hệ theo thông tin sau để được
phục vụ nhanh nhất.

Kính chúc quý khách đón một
cái Tết thật ấm no, hạnh phúc và
vạn sự như ý!

EMAIL
Dongtrunghathaobtgroup
@gmail.com
FACEBOOK
www.facebook.com/dongtrung 
hathao.btgroup
ĐIỆN THOẠI
0905.973.515 - 0707.777.792  
0886.379.861

**Vận chuyển toàn quốc

THÔNG TIN LIÊN HỆ

WEBSITE
dongtrunghathaoquangnam.vn


