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Miễn phí vận chuyển
Bán kính 100 km

Hỗ trợ 24/7
Hotline: 19001009

Giờ làm việc
T2 - T7 Giờ hành chính

Giỏ hàng ( 0 )

Trang chủ Sản phẩm  Giới thiệu Tin tức  Liên hệ Chỉ đường Tìm sản phẩm

Trang chủ  thit  Dưa leo Đà Lạt

     Viết đánh giá

Trạng thái:  Chưa cập nhật

65,000đ

Giá trị dinh dưỡng: Nho tươi cung cấp các chất dinh dưỡng, làm giảm mệt
nhọc ngay lập tức. Các nghiên cứu cho thấy Nho tươi có chứa vitamin A,
C, Calcium và sắt giúp duy trì sức khỏe...

Số lượng: Mua hàng 

Chia sẻ:  

Dưa leo Đà Lạt

1- +

Thích 0 Chia sẻ 0

Thông tin Nhận xét

Giá trị dinh dưỡng:   Nho tươi cung cấp các chất dinh dưỡng, làm giảm mệt nhọc ngay lập tức. Các nghiên cứu cho thấy Nho
tươi có chứa vitamin A, C, Calcium và sắt giúp duy trì sức khỏe, tốt cho tim mạch, ngăn ngừa tiến trình bệnh tiểu đường. 
 Cũng như Táo, Nho của Mỹ, Úc… đều được bảo quản trong môi trường lạnh đặc biệt từ khi hái, không chất bảo quản và các
chất gây hại cho sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng: Nho tươi cung cấp các chất dinh dưỡng, làm giảm mệt nhọc ngay lập tức. Các nghiên cứu cho thấy Nho
tươi có chứa vitamin A, C, Calcium và sắt giúp duy trì sức khỏe...
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SẢN PHẨM NỔI BẬT

Dưa Leo Hòa Trần

65,000đ

Chanh dây Mỹ
nhập khẩu

400,000đ 460,000đ

Dâu tây loại 1

300,000đ 460,000đ

Quả Kiwi xanh

200,000đ 260,000đ

Vải thiều loại to

85,000đ

Có phải bạn đang tìm những sản phẩm dưới đây

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 

-23%

Quả Kiwi xanh

200,000đ 260,000đ

Vải thiều loại to

85,000đ 

Hồng đỏ Mỹ

165,000đ 

Dưa leo Đà Lạt

65,000đ 



LIÊN HỆ

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản

phẩm thực phẩm sạch an toàn cho

sức khỏe con người

Hồ Gươm, Vietnam

0912117494

Thứ 2 - Chủ nhật: 9:00 - 18:00



Dualeotheme@gmail.com
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KẾT NỐI VỚI DUALEO

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

Giao Diện BlogGiao Diện Blog
6,3K lượt thích6,3K lượt thích

Thích Trang
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