
 

آیا این جنسی که . ی انواع مختلف داریم به گونه ای که مشکل ما در خرید جنس مرغوب استیامروزه در بازار برای هر کاال

؟ ما با تضمین اصل بودن کاال با شما معامله می کنیم چون  یا خیر ؟من می خواهم بخرم همان جنس مرغوب و با کیفیت است

را آزمایش کنید به هر  برنج های مخصوص شرکت نصرآفرینان . باشیدشرکت نصرآفرینان می خواهیم از این به بعد مشتری 

.   که می خواهید مطمئن شوید که جنس اصل است سپس خریداری فرماییدطریقی

 .  می باشیممانما بعنوان پرچمدار تاریخ و تمدن بفکر اصول رضایتمندی مشتری 

 

  : تماس بگیرید نصرآفرینانبازرگانی اصل با  چمپا وبرنج عنبربوجهت خرید 

  (با مسئولیت محدود )بازرگانی نصرآفرینان  :عرضه کننده 

 

 : nasrafrinan2011@gmail.com   شرکت پست الکترونیکی

  www.nasrafrinan .ir : سایت شرکت

از اونجایی که برنج های موجود در بازار از کیفیت خوبی برخوردار نیستن و پیدا کردن برنج تازه کار سخت و حتی در مواقعی 

ت کشاورزی مناطق  که محصوالا تصمیم گرفت از بهترین برنج های موجود در کشور ر شرکت نصرآفرینان،نیست امکان پذیر 

 . و دوستداران برنج ایرانی معرفی کنیم همکاران  به با قیمتی مناسب مختلف سرسبز جنوب هستن را

 

  .  پیدا می کنیدان در کشور مانندشا ریکه کمتر برنجو خوشمزه  با کیفیت و بسیار خوش عطر  هاییبرنج چمپا و عنبربو برنج

                                     

 

  آنهاست (کته)بهترین روش طبخ آنها حالت دمپخت  عطر باال و برنج هاویژگی مهم این.  

  برای افرادی که دچار سوء تغذیه شدید می باشند، بسیار مفید استچمپا و عنبربو برنج مصرف . 

 موجب کاهش تری گلیسیرید خون و کاهش فشار خون می گرددتمصرف این محصوال  . 

  موجب افزایش مقاومت نسبت به انسولین می شود و برای بیماران دیابتی بسیار مفید استتاین محصوالمصرف   . 

  هضم این ماده ی غذایی بسیار آسان است. گلوتن و سدیم می باشد ، کلسترول ، فاقد چربی چمپا  و عنبربوبرنج  . 

  برنج ها ، الیه چربی روی شکم ایجاد نمی شود و بسیار سبک است این و اینکه هر مقدار مصرف . 

 های ایرانی مخصوصا عنبربو و چمپا دارای فیبر فراوانی می باشند و به همین علت به بیماران دیابتی مصرف آن توصیه می شود  برنج . 

 

 فروش بهدر سطح کشور  و طعم واقعی برنج را با بهترین کیفیت عنبربو ما سعی کردیم برنج چمپا و " 

 "بگیرید می توانید با ما تماس هستید بگذاریم اگر مایل به همکاری 

 «ما به شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم . طعم واقعی برنج را با ما بچشید » 

 09167681250: مدیر فروش شرکت 

 

              بنام آنکه عقل و جانمان سپرد تا در راه انسانیت بکارشان گیریم
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 :و عنبربو  ویژگی ها و فواید برنج چمپا 

mailto:nasrafrinan2011@gmail.com


 . است سالمهدف ما تامین غذای سالم بزای خانواده 

 

 

 

 

 .صداقت و انصاف ما پشتوانه ی کیفیت و ماندگاری ماست 

 


