
  

Số lượng 12 chai ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 03 

thùng  ( Quy 

chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 05 thùng  

 ( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 10 thùng  ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

170,000 160,000

Tẩy cặn canxi, đốm nước trên vách 

kính, 

sen vòi inox, các thiết bị phòng tắm

Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 03 

thùng  ( Quy 

chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 05 thùng  

 ( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 10 thùng  ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

Dr.C Siêu tẩy dầu mỡ 80,000 75,000

Dung dịch làm sạch toàn bộ vết 

dầu mỡ cứng đầu trên mọi bề mặt 

vật liệu

tặng 04 SP tặng 08 SP 

Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 03 can 

/ thùng

Dr.C Siêu tẩy dầu mỡ

Dung dịch làm sạch toàn bộ vết 

dầu mỡ cứng đầu trên mọi bề mặt 

vật liệu

Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 03 

thùng  ( Quy 

chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 05 thùng  

 ( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 10 thùng  ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

S 90 58,000 55,000

Tẩy xi măng, vệ sinh sàn gạch, các 

vết bẩn lâu ngày, tẩy rêu mốc               

    Làm sạch các thiết bị men sứ    

(lavabo, chậu rửa )

tặng 04 SP tặng 08 SP 

Số lượng 03  thùng ( Quy chuẩn 03 can / thùng

480,000

300ml

Dung tích

60,000

82,00090,000

545,000

69,000

Giá bán lẻ

99,000

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

Dung tích

500 ml

Dung tích

5lits

Dung tích

1 lít

HÌNH ẢNH SẢN PHẨMCHI TIẾT SẢN PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM LÀM SẠCH CỦA DR.C

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

Giá bán lẻ

288,000

Giá bán lẻ

150,000

Giá bán lẻ

600,000

180,000

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

CHI TIẾT SẢN PHẨM

DR.C 4G

CHI TIẾT SẢN PHẨM

CHI TIẾT SẢN PHẨM

tặng 04 SP 

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

tặng 08 SP 

210,000



Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 03 can 

/ thùng

S 90

Tẩy xi măng, vệ sinh sàn gạch, các 

vết bẩn lâu ngày, tẩy rêu mốc               

    Làm sạch các thiết bị men sứ    

(lavabo, chậu rửa )

Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 03 

thùng  ( Quy 

chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 05 thùng  

 ( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 10 thùng  ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

BESY

Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 03 

thùng  ( Quy 

chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 05 thùng  

 ( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 10 thùng  ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

165,000 160,000

275,000 260,000

Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 03 can 

/ thùng

B88

Chất phủ bóng, bảo vệ sàn gỗ, đồ 

nội thất 

Số lượng 03  thùng ( Quy chuẩn 03 can / thùng

245,000

Số lượng 03  thùng ( Quy chuẩn 03 can / thùng

1,650,000

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

175,000

34,000

tặng 08 SP 

tặng 08 SP 

tặng 08 SP 

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

Giá bán lẻ

280,000

45,000

185,000

345,000

1,915,000

Giá bán lẻ

350,000

Giá bán lẻ

60,000

Giá bán lẻ

269,000

509,000

40,000

35,000

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Dung tích

5lits

Dung tích

100 g

Dung tích

500 ml

1 lít

Dung tíchHÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Dung tích

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

B88

Chất phủ bóng, bảo vệ sàn gỗ, đồ 

nội thất 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

CHI TIẾT SẢN PHẨM

CHI TIẾT SẢN PHẨM

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Làm sạch đường ống, chống tắc 

nghẽn ( dùng cho bồn rửa bát, bồn 

rửa mặt, bồn nhà tắm, thoát sàn  ) 

Làm sạch lồng máy giặt 

CHI TIẾT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Giá bán lẻ

2,250,000

325,000

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

5lits

tặng 04 SP 

tặng 04 SP 

tặng 04 SP 



Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 03 

thùng  ( Quy 

chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 05 thùng  

 ( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 10 thùng  ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

DR.C Stone 145,000 140,000

Chất tẩy rửa làm sạch các vết keo 

sơn, vết bẩn bám lâu ngày trên bề 

mặt đá, trên nhựa Vinyl, Terrazzo, 

gạch men, và các bề mặt cứng khác

tặng 04 SP tặng 08 SP 

Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 03 can 

/ thùng

Stone

Chất tẩy rửa làm sạch các vết keo 

sơn, vết bẩn bám lâu ngày trên bề 

mặt đá, trên nhựa Vinyl, Terrazzo, 

gạch men, và các bề mặt cứng khác

Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 03 

thùng  ( Quy 

chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 05 thùng  

 ( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 10 thùng  ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

Dr.C Nước lau kính

Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 03 

thùng  ( Quy 

chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 05 thùng  

 ( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 10 thùng  ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

Dr.C Nước rửa bát Thảo 

Mộc

35,000 30,000

Số lượng 03  thùng ( Quy chuẩn 03 can / thùng

688,0005lits 860,000 775,000

CHI TIẾT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Dung tích Giá bán lẻ

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

35,000 30,500
Rửa sạch dầu mỡ nhờn và các vết 

bẩn, khử sạch mùi tanh hôi, làm 

sạch nhanh bát, đĩa, ấm chén và đồ 

dùng nấu ăn

500ml 39,000 37,000 37,000

CHI TIẾT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Dung tích Giá bán lẻ

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

Giá bán lẻ

219,000 160,000 150,000

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Dung tích

500ml

CHI TIẾT SẢN PHẨM

CHI TIẾT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Dung tích Giá bán lẻ

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

100 g 40,000 37,000 37,000
Làm sạch đường ống, chống tắc 

nghẽn ( dùng cho bồn rửa bát, bồn 

rửa mặt, bồn nhà tắm, thoát sàn  ) 

Làm sạch lồng máy giặt 



Số lượng 01  thùng 

( Quy chuẩn 03 can 

/ thùng

Số lượng 03  

thùng ( Quy 

chuẩn 03 can / 

thùng

Số lượng 05 thùng 

( Quy chuẩn 03 

can / thùng

Số lượng 10 thùng ( 

Quy chuẩn 03 can / 

thùng

Dr.C Nước rửa bát Thảo 

Mộc

Rửa sạch dầu mỡ nhờn và các vết 

bẩn, khử sạch mùi tanh hôi, làm 

sạch nhanh bát, đĩa, ấm chén và đồ 

dùng nấu ăn

Số lượng 12 chai ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 03 

thùng  ( Quy 

chuẩn 12 chai / 

thùng

Số lượng 05 thùng  

 ( Quy chuẩn 12 

chai / thùng

Số lượng 10 thùng  ( 

Quy chuẩn 12 chai / 

thùng

155,000 145,000

Làm sạch các vết ó mốc vảy cá đốm

nước cứng, cặn canxi, chất bẩn bám

lâu ngày trên trên vòi sen inox cabin

vách kính, thiết bị phòng tắm cao cấp

Thời gian áp dụng bảng giá từ ngày : 20/01/2022

Giá bán chưa bao gồm VAT

275,000 245,000

Bán phá giá : Thu hồi 100% sản phẩm còn lại + phạt từ 3 triệu đến 100 triệu tùy vào mức độ phá giá. Nếu gây ảnh hưởng nặng đến 

việc kinh doanh cả doanh nghiệp có thể bị truy tố trước pháp luật

5lits 345,000 300,000

CHI TIẾT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Dung tích Giá bán lẻ

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

300,000

CHI TIẾT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Dung tích Giá bán lẻ

Giá bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT)

SIÊU TẨY CẶN CANXI 

PLUS

300ml 199,000 175,000 160,000

tặng 04 SP tặng 08 SP 


