CHỌN LỌC NHỮNG GÌ TỐT CHO TIM, SIMPLY MANG ĐẾN CHO BẠN
💛 Một trái tim khỏe mạnh như một món quà vô giá, giúp bạn sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn
trong từng khoảnh khắc.
💛 Là người quan tâm đến sức khoẻ & tim mạch, bạn đừng bỏ lỡ 4 dòng sản phẩm cao cấp,
giàu dưỡng chất & được chọn lọc cho sức khoẻ trái tim:
✨Dầu Đậu Nành Simply 100% nguyên chất, giàu Omega 3,6,9, Vitamin E và Phytosterols tự
nhiên & được bổ sung Vitamin A.
✨Dầu Gạo Lứt Simply 100% nguyên chất, được trích ly từ màng cám gạo lứt, giàu Gamma
Oryzanol và Phytosterol.
✨Dầu Hướng Dương Simply 100% nguyên chất, giàu Vitamin E tự nhiên & chất béo không bão
hòa.
✨Dầu Hạt Cải Simply: 100% nguyên chất, giàu chất béo không bão hòa & được bổ sung
Vitamin A.
👉 "Chọn lọc những gì tốt cho tim, Simply mang đến cho bạn."
Còn bạn, đã sẵn sàng chọn Simply để chăm sóc sức khoẻ trái tim mình và người thân yêu
chưa? Hãy đồng hành cùng Simply để tìm hiểu những bí quyết CHO MỘT TRÁI TIM KHOẺ &
lan toả những thông điệp vì sức khoẻ tim mạch nhé!
----------------✔ Tất cả sản phẩm dầu ăn nguyên chất của Simply KHÔNG CHỨA Cholesterol theo khuyến
nghị của FDA, KHÔNG a-xít béo cấu hình Trans, chất bảo quản, chất tạo màu tổng hợp;
✔

Ứng dụng công nghệ hiện đại từ Châu Âu;

✔ Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm: FSSC 22000,
HACCP và AIB.
💛 Simply tự hào là nhãn hiệu dầu ăn duy nhất được Hội Tim Mạch Học Việt Nam khuyên dùng.

Hình ảnh sản phẩm:
https://www.dropbox.com/s/ng6ys37ajecrh43/KV%20Simply%204%20canh%20dong%20ngagn201.jpg?dl=0 ;

TVC Simply 4 dòng sp 2020:
https://youtu.be/R0HMEqL_zVA

NƯỚC TƯƠNG NAM DƯƠNG ĐẬU NÀNH LÊN MEN TỰ NHIÊN
Trong lần ra mắt sản phẩm mới “Nước tương Nam Dương đậu nành lên men tự nhiên”, Nam
Dương hân hạnh có sự đồng hành và bảo chứng của bộ 3 danh thủ Tiến Linh - Quang Hải –
Duy Mạnh thuộc Đội tuyển Quốc gia Việt Nam cho hương vị nước tương thơm ngon và còn rất
an toàn cho sức khỏe với tiêu chí 3 KHÔNG:
KHÔNG MÀU TỔNG HỢP - KHÔNG CHẤT TẠO NGỌT TỔNG HỢP - KHÔNG 3-MCPD
Sản phẩm được làm từ những hạt đậu nành được tuyển chọn kỹ lưỡng và ủ lên men qua nhiều
tháng ròng, kết hợp cùng bí quyết sản xuất nước tương truyền thống từ 1951 và dây chuyền
sản xuất hiện đại, tất cả đã tạo nên hương vị nước tương Nam Dương đậm vị và khác biệt với
các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Hình ảnh sản phẩm:
https://www.dropbox.com/sh/7drb7mlk70xjoxw/AADKwaB2m5NcLyc9BJFzkyZwa?dl=0

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM MEADOW FRESH
Sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh với 100% sữa tươi nguyên chất nhập khẩu từ Úc & New
Zealand, được tạo nên từ những đàn bò hạnh phúc tự do ăn cỏ tươi, uống nước sạch, rong
chơi trên những đồng cỏ xanh mát quanh năm. Nguồn sữa chất lượng, không sử dụng chất
bảo quản, đảm bảo lưu giữ hương vị tự nhiên, thuần khiết của sữa với 3 tiêu chí nguyên chất,
tự nhiên và giàu dưỡng chất. Sản phẩm được làm từ 100% sữa tươi nguyên chất, không thêm
bất kỳ thành phần nào khác, bổ sung cho trẻ em và cả gia đình những dưỡng chất thiết yếu từ
sữa cho sự phát triển thể chất, cho xương và răng chắc khỏe.
• Thời hạn sử dụng: 9 tháng kể từ ngày sản xuất in trên bao bì
• Hướng dẫn sử dụng: uống trực tiếp hoặc sử dụng để pha chế cà phê, thức uống/ chế biến
món ăn/ làm bánh, tráng miệng…
• Bảo quản: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát; bảo quản lạnh ở nhiệt độ 2-4 độ C sau khi mở
bao bì và sử dụng hết trong vòng 7 ngày
• Sản phẩm phù hợp cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

Link hình ảnh: https://www.dropbox.com/sh/edohtau8bsbunyk/AAAw2BPChNCrHCF8pdJ62ih6a?dl=0

