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Chỉ đường

Miễn phí vận chuyển

Hỗ trợ 24/7

Giờ làm việc

Bán kính 100 km

Hotline: 19001009

T2 - T7 Giờ hành chính

 Giỏ hàng ( 0 )

DANH MỤC
 Rau sạch


 Thịt tươi
 Hải sản tươi
 Hoa quả tươi




 Nhập khẩu
 Cá nhật bản
 Rau đà lạt
 Hoa quả nhập



 Xem thêm

TRÁI CÂY MỖI NGÀY

Rau củ

-13%

-35%

Hoa quả

Thịt

Hải sản

-23%





Dưa Leo Hòa Trần

Chanh dây Mỹ nhập khẩu

Dâu tây loại 1

Quả Kiwi xanh

400,000đ 460,000đ

300,000đ 460,000đ

200,000đ 260,000đ

65,000đ

RAU TƯƠI MỚI

Rau củ

-13%

-35%

Hoa quả

Thịt

Hải sản

-23%





Dưa Leo Hòa Trần

Chanh dây Mỹ nhập khẩu

Dâu tây loại 1

Quả Kiwi xanh

400,000đ 460,000đ

300,000đ 460,000đ

200,000đ 260,000đ

65,000đ

THỰC PHẨM KHÔ

Rau củ

-13%

Dưa Leo Hòa Trần

-35%

Hoa quả

Thịt

-23%

Chanh dây Mỹ nhập khẩu

Dâu tây loại 1

Quả Kiwi xanh

400,000đ 460,000đ

300,000đ 460,000đ

200,000đ 260,000đ

65,000đ

Hải sản

-13%

Vải thiều loại to

Hồng đỏ Mỹ

85,000đ

Dưa leo Đà Lạt

165,000đ

Chanh Dây đỏ Úc

65,000đ

400,000đ 460,000đ

Tin cập nhật
Tin tức vệ sinh an toàn thực phẩm cập nhật mới nhất
mỗi ngày cho bạn



Gia tăng năng lực cạnh tranh cho nông sản

Kỹ thuật trồng rau sạch trong chậu xốp tại

Tự chế món thạch sữa chua thanh long lung

xuất khẩu

nhà đơn giản

linh sắc màu

Sử dụng các vật dụng đơn giản có trong gia
đình để tạo nên các chậu trồng cây: Thùng
xốp, hạt giống, đất, phân hữu cơ, gạch.Với
chậu xốp, cần khoét l...

Tự trồng rau trong thùng xốp tại nhà là sự lựa
chọn của rất nhiều gia đình trong thành phố bởi
phương pháp trồng rau đơn giản, dễ trồng, dễ
quản lý, ...

Thạch sữa chua thanh long là món ăn tráng
miệng tuyệt vời cho các mẹ. Đặc biệt là các
bạn trẻ. Bởi vì món ăn này rất thanh mát, dễ
ăn, đẹp da và trôn...

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết



Phản hồi của khách
Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản
phẩm trong suốt những năm qua

Người mẫu - Ngọc Trinh

Diễn viên - Phương Trinh

Ca sĩ - Hoàng Yến

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn

những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt

những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt

những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt

trọng niềm tin

trọng niềm tin

trọng niềm tin

LIÊN HỆ

DANH MỤC

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản

Trang chủ

Trang chủ

phẩm thực phẩm sạch an toàn cho

Sản phẩm

Sản phẩm

Giới thiệu

Giới thiệu

Tin tức

Tin tức

Liên hệ

Liên hệ

Chỉ đường

Chỉ đường

sức khỏe con người
 Hồ Gươm, Vietnam
 0912117494
Thứ 2 - Chủ nhật: 9:00 - 18:00

KẾT NỐI VỚI DUALEO

Giao Diện Blog
6,3K lượt thích

Thích Trang

Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của
bạn thích nội dung này

 Dualeotheme@gmail.com
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