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trúc core–shell 
2 

Lữ Thị Mộng Thy 
Nghiên cứu quá trình tách tinh dầu húng chanh bằng phương pháp 
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Lê Thị Hồng Ánh, 

Hoàng Thị Ngọc Nhơn, 

Nguyễn Minh Kiên, 

Trần Trung Kiên 

Nghiên cứu thu nhận bột màu chlorophyll từ rong nước lợ 
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