روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﻧﻮﺷﯿـﺪﻧﯽ اﻧـﺮژی زای
ﻃــﺒﯿﻌﯽ و ﺷــﺎدی آور زﻋﻔﺮاﻧــﯽ
ﺗﺮاوﻧــﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕــﺎه ﺑــﺰرگ
آﻧﻮﮔﺎ -ﮐﻠﻦ ۲۰۱۷
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﺋﻦ ،از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻧﺮژی
زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﺗﺮاوﻧﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻧﻮﮔﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

زای

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺘﺸﺎم  ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ
زﻋﻔﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮاص ﻓﺮاوان آن ﻏﺎﻓﻠﯿﻢ و ﺑﺎ ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی اﯾﻦ ﺧﻮاص را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ.
ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺘﺸﺎم اﻓﺰود  :زﻋﻔﺮان اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را
داراﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮوﻧﺪ
زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺮژی زای ﻃﺒﯿﻌﯽ
و روﻧﻤﺎﯾﯽ از آن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﻮﮔﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
زﻋﻔﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،راﻫﯽ ﺑﺮای ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

ﺑﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی
ﻣﺼﺮف ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ آن در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﻣﺰه و
ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
درﯾﭽﻪ ﺟﺪﯾﺪی رو ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی
اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻗﺪام
ﻣﻬﻨﺪس اﺣﺘﺸﺎم
ﻣﺼﺮف زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ورود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف زﻋﻔﺮان در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آب زرﺷﮏ ﻫﺎی  ۱۵۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﺗﺮاوﻧﺪ
ـﺶ
ـﺖ داﻧـ
ـﺪ از ﺷﺮﮐـ
ـﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾـ
ﻣﺤﺼـ
ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﺋﻦ
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ آب زرﺷﮏ
ﺗﺮاوﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮاوﻧﺪ را در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی  ۱۵۰ﺳﯽ ﺳﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزار
ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮوﻧﺪ
زﻋﻔـﺮان در ﺧﺼـﻮص ﻣﺤﺼـﻮل آب زرﺷـﮏ و
ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدش ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ :
اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﯿﺪ اﯾﻦ دوﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮرﯾﺪ ﭼﻘﺪر ﻓﺎﯾﺪه داره ،
دارﯾﺪ .ﺑﺪﻧﺘﻮن رو ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ

ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ و ﺗﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﯽ
دﯾﮕﻪ از ﻧﻮﺷﯿﺪن آﺑﻤﯿﻮه ش دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ
زرﺷﮏ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﻣﻌﺠﺰه ش رو ﺧﯿﻠﯽ زود
ﺑﻌﺪ ﺧﻮردن ﯾﻪ ﻟﯿﻮان آب زرﺷﮏ ﺗﺮاوﻧﺪ

ﻣﯿﻮﻓﺘﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﻋﺼﺎﺑﺘﻮن آروم ﻣﯿﺸﻪ  .ﯾﻪ ﻣﺪت ﮐﻪ آب زرﺷﮏ ﺗﺮاوﻧﺪ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ دﻟﯿﻠﺘﻮن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.
رگ ﻫﺎ  ،ﻗﻠﺐ و ﮐﺒﺪﺗﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ زرﺷﮏ اوﻧﻘﺪر ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ
اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ ﺷﻮن رو ﺑﺎ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ و آﮐﺒﻨﺪ ﻋﻮض ﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب
زرﺷﮏ ﺗﺮاوﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻤﻮم ﺑﺪﻧﻪ رو دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﯿﺮﺷﻮ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء و ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻦ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ
اﺣﺘﺸﺎم  ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان اﺳﺖ.

آب زرﺷﮏ ﺗﺮاوﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی از
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان
ﻗﺎﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
اﯾﺮان اﮔﺮوﻓﻮد از ﻣﺤﺼﻮل آب زرﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮاوﻧﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز  ،در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان اﮔﺮوﻓﻮد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺼﻮل آب زرﺷﮏ ﺗﺮاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد  .ﺗﺮوﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ آب
زرﺷﮏ داد  .از ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ آب زرﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آرام ﺑﺨﺶ و ﺿﺪ
اﺳﺘﺮس  ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن  ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﻧﺪه ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﻧﺪه
اوره ،ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﮔﻮارش و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻢ ،ﻣﻔﯿﺪ در
درﻣﺎن ﺟﻮش ﺻﻮرت و ﺑﺪن  ،اﺷﺎره ﮐﺮد .
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﯾﮏ ﻟﯿﻮان و
ﯾﺎ ﺷﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ آب زرﺷﮏ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻀﺮ

اﺳﺖ.

