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شروع

محتویات این کاتالوگ متعلق به شرکت گرینو می باشد.
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ِدرباره گرینو سنس

مشاهده محصوالت

اطالعات تماس

E-Catalog / Ver2.0



محصــــــــــــــوالت گرینوسنس با استفاده از تکنولوژی جدید با رعایت 

اصــــول بهداشــــتی و با برترین کیفیت ســـــاخته شـــــده اســـــت. این 

GMP  محصــــــــــــوالت با استخراج مواد موثره گیاهان تحت  اصو ل

 (Good Manufacturing Practices)به شـــما عزیزان کمک م یکند 

تا بتوانید از خواص طبیعی گیاهان با باالترین اثربخشــــــــی بهر همند 

شوید.

شما م یتوانید از این محصــــوالت به جای گیاه خشـــــک یا عرقیجات 

گیاهی در تهیه انواع دســــر، نوشــــیدنی، غذا و… اســــتفاده نمایید و 

همچنین قادر خواهید بود با توجه به رو شهای مصــــــــر ف ذکرشده 

برای هر محصـــول، از خواص درمانی آنها نیز بهرمنده شوید. الزم به 

ذکر است که به علت بســت هبندی مناسب این محصــوالت م یتوانید 

آ نها را همیشه همراه خود داشته باشید.

بازگشت



عرقیجات

نوشیدنی ها

طعم دهنده ها

بازگشت



نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی بذر ریحان

شیرین شده با عسل طبیعی

۲۵۰ میلی لیتر 

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی بذر ریحان

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور

۲۵۰ میلی لیتر 

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی بذر ریحا  ن 

   شیرین شده با عسل با طعم  پرتقال

۲۵۰ میلی لیتر 

بازگشت



نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی بذر ریحان

 شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلو

۲۵۰ میلی لیتر 

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی پالپ

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور

۲۵۰ میلی لیتر 

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی پالپ

   شیرین شده با عسل با طعم  پرتقال

۲۵۰ میلی لیتر 

بازگشت



نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی پالپ

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلو 

۲۵۰ میلی لیتر 

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی پالپ

شیرین شده با عسل طبیعی

۲۵۰ میلی لیتر 

بازگشت

نوشیدنی آلوئــه ورا گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور

۳۰۰ میلی لیتر 



بازگشت

نوشیدنی آلوئــه ورا گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال

۳۰۰ میلی لیتر 

نوشیدنی آلوئــه ورا گرینــــو

   شیرین شده با عسل با طعم اورجینال آلوئه ورا 

۳۰۰ میلی لیتر 

نوشیدنی آلوئــه ورا گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلو

۳۰۰ میلی لیتر 



بازگشت

نوشیدنی بذر ریحان گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی

۳۰۰ میلی لیتر 

نوشیدنی بذر ریحان گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور

۳۰۰ میلی لیتر 

نوشیدنی بذر ریحان گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال

۳۰۰ میلی لیتر 



بازگشت

نوشیدنی بذر ریحان گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلو

۳۰۰ میلی لیتر 



توضیحات بیشتر

بازگشت

شیرین شده با عسل طبیعی

نوشیدنی آلوئـــه ورا حاوی بذر ریحان



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۹۱ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۱/۰۹ گرم

    چـــربــــی : ۰/۲۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

نوع شربت: دانه ریحان

حجم : ۲۵۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

وزن بست هبندی : ۲۵۰ میل یلیتر

شماره پروانه بهداشت : ۱۴۰۷/ظ/۱۳

بازگشت

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی بذر ریحان 

شیرین شده با عسل طبیعی

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%ad/


بازگشت

توضیحات بیشتر

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور

نوشیدنی آلوئـــه ورا حاوی بذر ریحان



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۹۱ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۱/۰۹ گرم

    چـــربــــی : ۰/۲۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

نوع شربت: دانه ریحان

حجم : ۲۵۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

وزن بست هبندی : ۲۵۰ میل یلیتر

شماره پروانه بهداشت : ۱۴۰۷/ظ/۱۳

بازگشت

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی بذر ریحان 

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%ac%d9%85-250/


بازگشت

توضیحات بیشتر

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال

نوشیدنی آلوئـــه ورا حاوی بذر ریحان



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۹۱ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۱/۰۹ گرم

    چـــربــــی : ۰/۲۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

نوع شربت: دانه ریحان

حجم : ۲۵۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

وزن بست هبندی : ۲۵۰ میل یلیتر

شماره پروانه بهداشت : ۱۴۰۷/ظ/۱۳

بازگشت

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی بذر ریحان 

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d9%85-2/


بازگشت

توضیحات بیشتر

نوشیدنی آلوئـــه ورا حاوی بذر ریحان

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلــو



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۹۱ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۱/۰۹ گرم

    چـــربــــی : ۰/۲۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

نوع شربت: دانه ریحان

حجم : ۲۵۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

وزن بست هبندی : ۲۵۰ میل یلیتر

شماره پروانه بهداشت : ۱۴۰۷/ظ/۱۳

بازگشت

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی بذر ریحان 

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلــو

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%87%d9%84%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d9%85-250-%d9%85%db%8c/


توضیحات بیشتر

بازگشت

ا حاوی پالپ رنوشیدنی آلو و ئــــه

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۵۱/۰۲ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۱/۰۹ گرم

    چـــربــــی : ۰ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

نوع آبمیوه: طعم دهنده طبیعی آب انگور 

پالپ: دارد

حجم : ۲۵۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

وزن بست هبندی : ۲۵۰ میل یلیتر

شماره پروانه بهداشت : ۱۴۰۶/ظ/۱۳

بازگشت

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی پالپ 

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%88-2/


بازگشت

توضیحات بیشتر

ا حاوی پالپ رنوشیدنی آلو و ئــــه

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۵۱/۰۲ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۱/۰۹ گرم

    چـــربــــی : ۰ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

نوع آبمیوه: طعم دهنده طبیعی آب پرتقال

پالپ: دارد

حجم : ۲۵۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

وزن بست هبندی : ۲۵۰ میل یلیتر

شماره پروانه بهداشت : ۱۴۰۶/ظ/۱۳

بازگشت

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی پالپ 

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال

https://greenosense.ir/product/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-2/


بازگشت

توضیحات بیشتر

ا حاوی پالپ رنوشیدنی آلو و ئــــه

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلــو



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۵۱/۰۲ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۱/۰۹ گرم

    چـــربــــی : ۰ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

نوع آبمیوه: طعم دهنده طبیعی آب هلــو

پالپ: دارد

حجم : ۲۵۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

وزن بست هبندی : ۲۵۰ میل یلیتر

شماره پروانه بهداشت : ۱۴۰۶/ظ/۱۳

بازگشت

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی پالپ 

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلــو

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%87%d9%84%d9%88-%d9%88-%d8%b9%d8%b3-2/


توضیحات بیشتر

بازگشت

ا حاوی پالپ رنوشیدنی آلو و ئــــه

شیرین شده با عسل طبیعی



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۵۱/۰۲ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۱/۰۹ گرم

    چـــربــــی : ۰ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

نوع آبمیوه: آلوئ هورا شیرین شده با عسل

پالپ: دارد

حجم : ۲۵۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

وزن بست هبندی : ۲۵۰ میل یلیتر

شماره پروانه بهداشت : ۱۴۰۶/ظ/۱۳

بازگشت

نوشیدنی آلوئـه ورا حاوی پالپ 

شیرین شده با عسل طبیعی

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d9%85-300/


توضیحات بیشتر

بازگشت

ا گرینــــو رنوشیدنی آلو و ئــــه

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۵۱/۲ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۲/۵۸ گرم

    چـــربــــی : ۰/۰۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

    پروتئین : ۰/۱۳

نوع آبمیوه : طعم دهنده طبیعی آب انگور , آلوئ هورا

پالپ : دارد

حجم : ۳۰۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۹ ۶ سانت یمتر

وزن بست هبندی : ۵۴۶ گرم

شماره پروانه بهداشت : ۱۳۴۵/ظ/۱۳

بازگشت

ینــــو ر ا گرئــــه نوشیدنی آلو و

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b9/


توضیحات بیشتر

بازگشت

ا گرینــــو رنوشیدنی آلو و ئــــه

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۵۱/۲ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۲/۵۸ گرم

    چـــربــــی : ۰/۰۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

    پروتئین : ۰/۱۳

نوع آبمیوه : طعم دهنده طبیعی آب پرتقال , آلوئ هورا

پالپ : دارد

حجم : ۳۰۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۹ ۶ سانت یمتر

وزن بست هبندی : ۵۴۶ گرم

شماره پروانه بهداشت : ۱۳۴۵/ظ/۱۳

بازگشت

ینــــو ر ا گرئــــه نوشیدنی آلو و

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88/


توضیحات بیشتر

بازگشت

ا گرینــــو رنوشیدنی آلو و ئــــه

شیرین شده با عسل با طعم اورجینال آلوئه ورا 



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۵۱/۲ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۲/۵۸ گرم

    چـــربــــی : ۰/۰۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

    پروتئین : ۰/۱۳

نوع آبمیوه : آلوئ هورا شیرین شده با عسل

پالپ : دارد

حجم : ۳۰۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۹ ۶ سانت یمتر

وزن بست هبندی : ۵۴۶ گرم

شماره پروانه بهداشت : ۱۳۴۵/ظ/۱۳

بازگشت

ینــــو ر ا گرئــــه نوشیدنی آلو و

شیرین شده با عسل با طعم اورجینال آلوئه ورا 

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84/


توضیحات بیشتر

بازگشت

ا گرینــــو رنوشیدنی آلو و ئــــه

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلو



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۵۱/۲ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۲/۵۸ گرم

    چـــربــــی : ۰/۰۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰ گرم

    پروتئین : ۰/۱۳

نوع آبمیوه :طعم دهنده طبیعی آب هلو , آلوئ هورا

پالپ : دارد

حجم : ۳۰۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۹ ۶ سانت یمتر

وزن بست هبندی : ۵۴۶ گرم

شماره پروانه بهداشت : ۱۳۴۵/ظ/۱۳

بازگشت

ینــــو ر ا گرئــــه نوشیدنی آلو و

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلو

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%87%d9%84%d9%88-%d9%88-%d8%b9%d8%b3%d9%84/


توضیحات بیشتر

بازگشت

نوشیدنی بذر ریحان گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۹۱ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۲/۶۵ گرم

    چـــربــــی : ۰/۲۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰/۰۷ گرم

 

نوع نوشیدنی : نوشیدنی آلوئه ورا حاوی بذر ریحان

پالپ: ژل آلوئه ورا و بذر ریحان

حجم : ۳۰۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۹ ۶ سانت یمتر

وزن بست هبندی : ۵۴۶ گرم

شماره پروانه بهداشت : ۱۳۵۵/ظ/۱۳

بازگشت

ینــــونوشیدنی بذر ریحان گر

شیرین شده با عسل طبیعی

https://greenosense.ir/product/razor-mx350-dirt/


توضیحات بیشتر

بازگشت

نوشیدنی بذر ریحان گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۹۱ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۲/۶۵ گرم

    چـــربــــی : ۰/۲۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰/۰۷ گرم

 

نوع شربت : دانه ریحان

 نوع آبمیوه :طعم دهنده طبیعی آب انگور

حجم : ۳۰۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۹ ۶ سانت یمتر

وزن بست هبندی : ۵۴۶ گرم

شماره پروانه بهداشت : ۱۳۵۵/ظ/۱۳

بازگشت

ینــــونوشیدنی بذر ریحان گر

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم انگور

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1/


توضیحات بیشتر

نوشیدنی بذر ریحان گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال

بازگشت



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۹۱ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۲/۶۵ گرم

    چـــربــــی : ۰/۲۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰/۰۷ گرم

 

نوع شربت : دانه ریحان

 نوع آبمیوه : طعم دهنده طبیعی  آب پرتقال

حجم : ۳۰۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۹ ۶ سانت یمتر

وزن بست هبندی : ۵۴۶ گرم

شماره پروانه بهداشت : ۱۳۵۵/ظ/۱۳

بازگشت

ینــــونوشیدنی بذر ریحان گر

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم پرتقال

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7/


توضیحات بیشتر

نوشیدنی بذر ریحان گرینــــو

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلو

بازگشت



ارزش غذایی محصول در هر ۱۰۰ میلی لیتر:

    انــــــــرژی : ۹۱ کیلو کالری

    قـــــــنـــــد : ۱۲/۶۵ گرم

    چـــربــــی : ۰/۲۲ گرم

    نـــمـــــــک : ۰/۰۷ گرم

 

نوع شربت : دانه ریحان

 نوع آبمیوه : طعم دهنده طبیعی  آب هلو

حجم : ۳۰۰ میل یلیتر

نوع بست هبندی : تک نفره

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۹ ۶ سانت یمتر

وزن بست هبندی : ۵۴۶ گرم

شماره پروانه بهداشت : ۱۳۵۵/ظ/۱۳

بازگشت

ینــــونوشیدنی بذر ریحان گر

شیرین شده با عسل طبیعی با طعم هلو

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d9%87%d9%84%d9%88/


رنج گرینــــو سنـس ِعرق بهار نا

ضد افسردگی و آرامش بخش

۷۵۰ میلی لیتر 

ِعرق بیدمشک گرینــــو سنـس

کاهش قند خون و رفع گرفتگی قلب 

۷۵۰ میلی لیتر 

ِعرق شاهتره گرینــــو سنـس

سالمت پوست و درمان خارش بدن

۷۵۰ میلی لیتر 

بازگشت



ِعرق کاسـنی گرینــــو سنـس

تصفیه خون و شستشوی کبد

۷۵۰ میلی لیتر 

ِعرق نعناع گرینــــو سنـس

کمک به هضم غذا و نفخ معده

۷۵۰ میلی لیتر 

ِگـــالب گرینــــو سنـس

مقوی معده، قلب، کبد و اعصاب

۷۵۰ میلی لیتر 

بازگشت



بازگشت

توضیحات بیشتر

رنج گرینــــو سنـس ِعرق بهـار نا

ضد افسردگی و آرامش بخش



بازگشت

ِینــــو سنـسعرق بهـار نارنج گر

حجم : ۷۵۰ میل یلیتر

ابعاد بست هبندی : x ۷ ۲۸ سانت یمتر

رنج تهیه شده از گیاه گل نا

ضد افسردگی و آرامش بخش

https://greenosense.ir/product/%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%d8%b3/


بازگشت

توضیحات بیشتر

ِعرق بیدمشک گرینــــو سنـس

کاهش قند خون و رفع گرفتگی قلب



بازگشت

ِینــــو سنـس عرق بیدمشک گر

حجم : ۷۵۰ میل یلیتر

ابعاد بست هبندی : x ۷ ۲۸ سانت یمتر

تهیه شده از گل بیدمشک

کاهش قند خون و رفع گرفتگی قلب

https://greenosense.ir/product/%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%85%d8%b4%da%a9/


بازگشت

توضیحات بیشتر

ِعرق شاهتره گرینــــو سنـس

سالمت پوست و درمان خارش بدن



حجم : ۷۵۰ میل یلیتر

ابعاد بست هبندی : x ۷ ۲۸ سانت یمتر

تهیه شده از گیاه شاهتره

ِینــــو سنـس عرق شاهتره گر

سالمت پوست و درمان خارش بدن

بازگشت

https://greenosense.ir/product/%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%aa%d8%b1%d9%87/


بازگشت

توضیحات بیشتر

ِعرق کاسـنی گرینــــو سنـس

تصفیه خون و شستشوی کبد



بازگشت

ِینــــو سنـس عرق کاسـنی گر

تصفیه خون و شستشوی کبد

حجم : ۷۵۰ میل یلیتر

ابعاد بست هبندی : x ۷ ۲۸ سانت یمتر

تهیه شده از گیاه کاسنی

https://greenosense.ir/product/%d8%b9%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%d8%b3/


بازگشت

توضیحات بیشتر

ِعرق نعناع گرینــــو سنـس

کمک به هضم غذا و نفخ معده



بازگشت

حجم : ۷۵۰ میل یلیتر

ابعاد بست هبندی : x ۷ ۲۸ سانت یمتر

تهیه شده از گیاه نعناع

ِینــــو سنـس عرق نعناع گر

کمک به هضم غذا و نفخ معده

https://greenosense.ir/product/%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9/


بازگشت

توضیحات بیشتر

ِگـــالب گرینــــو سنـس

مقوی معده، قلب، کبد و اعصاب



بازگشت

حجم : ۷۵۰ میل یلیتر

ابعاد بست هبندی : x ۷ ۲۸ سانت یمتر

تهیه شده از گل محمدی

ِینــــو سنـس گـــالب گر

مقوی معده، قلب، کبد و اعصاب

https://greenosense.ir/product/%da%af%d9%84%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%d8%b3/


طعم دهنـده آویشـن گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی آویشن

۳۰ میلی لیتر 

طعم دهنـده پرتقال گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی پرتقال

۳۰ میلی لیتر 

طعم دهنـده ترخون گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی ترخون

۳۰ میلی لیتر 

بازگشت



طعم دهنـده دارچین گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی دارچین

۳۰ میلی لیتر 

طعم دهنـده رازیانه گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی رازیانه

۳۰ میلی لیتر 

طعم دهنـده زیره گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی زیره

۳۰ میلی لیتر 

بازگشت



طعم دهنـده شوید گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی شوید

۳۰ میلی لیتر 

طعم دهنـده گل محمدی گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی گل محمدی

۳۰ میلی لیتر 

طعم دهنـده لیمـو ترش گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی لیمــو ترش

۳۰ میلی لیتر 

بازگشت



طعم دهنـده مرزه گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی مرزه

۳۰ میلی لیتر 

طعم دهنـده نعناع گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی نعناع

۳۰ میلی لیتر 

ِطعم دهنـده هـــل گرینــــو

ِتهیه شده از اسانس طبیعی هــل

۳۰ میلی لیتر 

بازگشت



قطـره خوراکی زنجبیـل گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی زنجبیل

۳۰ میلی لیتر 

بازگشت



توضیحات بیشتر

بازگشت

طعم دهنـده آویشـن گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی آویشن



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۹۱۹

تهیه شده از گیاه آویشن

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

طعم دهنـده آویشـن گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی آویشن

اگـــــر به فکـــــر ایجاد تنوع و ایجاد عطــــــری د لانگیــــــز در 

خورا کها و خور شها هســــتید، قطره خوراکی آویشــــن 

«گرینو» را پیشنهاد م یکنیم. به جای خرید پودر آویشن 

که بعد از گذشــــــت یک تا دو هفته عطرش را از دســـــــت 

م یدهد مـ یتوان از این طعم دهنده در غذاهای مختلف 

استفاده کرد و از مزایای آن بهر همند شد.

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%88%db%8c%d8%b4%d9%86/


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده پرتقال گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی پرتقال



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۵۱۷

تهیه شده از پوست پرتغال

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

طعم دهنـده پرتقال گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی پرتقال

میوه پرتقال سرشار از ویتامین  Cاست که مصـــــــرف آب 

آن به همراه غذای گوشــــــــــــــــــتی باعث جذب بهتر آهن 

م یشود. استفاده از اسـانس پرتقال باعث کاهش عالئم 

افســـــردگی، اضطراب و بهبود در خواب م یشود. شرکت 

گرینو یکی از تولید کننده عصــــــاره های مختلف از جمله 

پرتقال است.

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84/


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده ترخـون گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی ترخون



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۵۱۹

تهیه شده از برگ ترخون

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

ترخون یکی از گیاهای معطری اســــت که به عنوان طعم 

دهنده در اکثر ترشــــ یها و شــــور و غذاها مانند ســـــوپ، 

کوفته، آش اســـــــتفاده می شــــــــود. این گیاه در ابتدا در 

روسیه و آمریکای شمالی کشــت میشــده است و بعد ها 

در سایر نقاط به کشـــــت آن پرداخته اند به طوری که هم 

اکنون این گیاه به عنوان سبزی در سراسر ایران کشـــــــت 

می شود.

طعم دهنـده ترخـون گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی ترخـون

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%88%d9%86/


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده دارچـین گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی دارچین



مـزایا:

   طعم دهنده انواع غذاها، دسرها و نوشیدنی ها

    کـاهش قـند خون و کـنترل دیابت

    کـنترل فشـارخون

    گــرما بخش و انرژی زا

    تقـویت کننـده معـده و روده

وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

تهیه شده از چوب دارچین

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

تهیه شده از اسانس طبیعی دارچین 

طعم دهنـده دارچـین گرینــــو

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-30-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%84%db%8c%d8%aa/


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده رازیانه گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی رازیانه



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۹۲۲

تهیه شده از بذر رازیانه

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

اگر به فکر بهر همند شــــــــــــدن از خواص فراوان رازیانه در 

غذاها هســـــــــــــــــــــتید، قطره خوراکی رازیانه «گرینو» را 

پیشـــــنهاد م یکنیم. این روزها تهیه گیاهان خشـــــک که 

کیفیت خوبی داشته باشند، کمی مشـــــــــــــــکل است؛ از 

طرفی پودر گیاهان نیز بعد از گذشـــت چند روز عطر خود 

را از دست م یدهند.

طعم دهنـده رازیانه گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی رازیانه

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87/


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده زیـره گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی زیره



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۹۲۲

تهیه شده از بذر زیـره

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

خواص درمانی این دانه خوشـــــبو می توان به ضـــــد نفخ 

بودن، کاهش چربی خون، کمک به درمان یوبوســـــــت و 

ســـــــــندرم روده تحریک پذیر اشـــــــــاره کرد. عالوه بر این 

ره این گیاه در کمک به کاهش  بســــیاری معتقدند عصــــا

وزن موثر است. این طعم دهنده طبیعی در بســـــیاری از 

غذاهای ایرانی کاربرد دارد. از آنجا که اســــــــــتفاده از این 

دانه ممکن اســت برای افراد خوشـــایند نباشـــد جایگزین 

مناسب آن قطره خوراکی زیره است. شـرکت گرینو یکی 

ره های مختلف از جمله زیره است. از تولید کننده عصا

طعم دهنـده زیـره گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی زیـره

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87///


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده شویـد گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی شویـد



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۹۲۰

تهیه شده از گیاه شـوید

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

از جمله خواص دارویــی که بـــرای این گیاه مـــی توان نام 

برد تاثیر آن در کاهش تری گلســیرید و کلســترول است 

که در نتیجه آن برای افراد با چربی خون باال مفید اســت. 

همچنین از اســـــــــــــانس این گیاه می توان به عنوان یک   

آنتی اکســــــــیدان طبیعی به همراه مواد غذایی استفاده 

کرد. شرکت گرینو یکی از تولید کننده عصـــــــــــــــــاره های 

مختلف از جمله شوید است.

تهیه شده از اسانس طبیعی شوید

طعم دهنـده شـوید گرینــــو

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85_%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af/


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده گـل محمدی گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی گل محمدی



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۵۱۶

تهیه شده از گیاه گل محمدی

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

از عصــــــــــــاره این گیاه برای درمان و کاهش بیمار یهای 

افســـــــــــــــردگی، اضطراب و استرس، کاهش درد دوران 

قاعدگی اسـتفاده م یشـود. اســانس گل ســرخ می تواند 

به عنوان یک پاک کننده پوسـت مورد اسـتفاده قرار گیرد. 

عالوه بر عصـــــــــــــــاره دمنوش این گیاه نیز به دلیل طعم 

دلپذیر و خواص بســـیاردارای طرفداران بســــیاری است. 

شرکت گرینو یکی از تولید کننده عصـــاره های مختلف از 

جمله گل سرخ است.

تهیه شده از اسانس طبیعی گل محمدی

طعم دهنـده گـل محمدی گرینــــو

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده لیمــو ترش گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی لیمو ترش



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۵۲۰

تهیه شده از پوست لیمو ترش

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

هما نطور که مــــــ یدانید تهیه لیموتــــــرش در تمام طول 

سال امکا نپذیر نیست و نم یتوان آن را ب هصورت تازه در 

اختیار داشـــــــت. از طرفی اکثر آبلیموهای موجود در بازار 

دارای طعم، عطر و خواص این ماد هی غذایی نیســـــــتند. 

«گرینو» ب ههمی نعلت قطره خوراکی لیموتـرش را تولید 

و عرضـه کرده اسـت تا در هر زمان که خواسـتید، از عطر و 

طعم دوس تداشتنی آن در غذاها، نوشیدن یها، دسـرها 

و… بهر همند شوید.

تهیه شده از اسانس طبیعی لیمو ترش

طعم دهنـده لیمــو ترش گرینــــو

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-30-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c/


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده مــرزه گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی مــرزه



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۹۲۳

تهیه شده از گیاه مـرزه

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

مرزه یکی از گیاهای معطری اســــــــــت که به عنوان طعم 

دهنده در اکثر ســـــس ها و غذاها مانند ســـــوپ، کوفته، 

آش اســــتفاده می شــــود. همچنین از این گیاه به عنوان 

چاشــــــــنی در صـــــــــنایع غذایی به عنوان طعم دهنده در 

کنســــــــــروها، نوشابه ها و فرآوری گوشت های تکه ای و 

انواع سوسیس استفاده می شود. 

تهیه شده از اسانس طبیعی مــرزه

طعم دهنـده مــرزه گرینــــو

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-30-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%84%db%8c%d8%aa/


بازگشت

توضیحات بیشتر

طعم دهنـده نعناع گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی نعناع



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۹۲۱

تهیه شده از گیاه نعناع

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

یکی از خوشــــــــبوترین و پرخاصـــــــــی تترین گیاهانی که 

ب هصورت تازه، خشــــ کشده، پودر، اسانس و …استفاده 

م یشـــود، نعناع اســــت. خواص شــــگف تانگیز این گیاه 

برای پیشــــگیری و درمان بســــیاری از بیمار یها م یتواند 

مفید باشد. طبع این گیاه خشــــک و گرم است و م یتوان 

از آن برای افزودن طعم و عطر به غذاهای مختلف یا رفع 

برخی دردها بهره برد.

تهیه شده از اسانس طبیعی نعناع

طعم دهنـده نعناع گرینــــو

https://greenosense.ir/product/%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9/


بازگشت

توضیحات بیشتر

ِطعم دهنـده هـــل گرینــــو

ِتهیه شده از اسانس طبیعی هـل



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۲۸۱

ِتهیه شده از گیاه هــل

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

هل میو های کوچک است که به خانواده زنجبیلیان تعلق 

دارد و م یتوان آن را در سه رنگ سیاه، سـبز و سـفید پیدا 

کرد. این ماد هی غذایی دارای عطری ب ینظیر اســـــت و در 

درمان و پیشــگیری از بروز بســیاری از بیمار یها م یتواند 

موثر باشـد. برای مثال م یتوانیم به ویتامین C موجود در 

این میو هی کوچک اشـــــــــــــــاره کنیم. این ویتامین  ع  ال  و  ه 

بر تقویت کردن سیســـــتم ایمنی بدن موجب قوی  ش  د   ن 

و افزایش رشــــد موها خواهد شــــد؛ عالوه بر این تاثیری 

مثبت بر درمان ل کهای پوستی دارد.

ِتهیه شده از اسانس طبیعی هــل

ِطعم دهنـده هـــل گرینــــو

https://greenosense.ir/product/%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%87%d9%84/


بازگشت

توضیحات بیشتر

قطـره خوراکی زنجبیل گرینــــو

تهیه شده از اسانس طبیعی زنجبیل



وزن : ۸۰ گرم

وزن بست هبندی : ۱۱۶ گرم

ابعاد بست هبندی : x ۶ x ۱۱ ۴.۵ سانت یمتر

شماره پروانه بهداشت : ۴۰/۱۰۲۸۰

تهیه شده از گیاه زنجبیل

قابل استفاده به جای گیاه در خوراکی

بازگشت

زنجبیل یکی از ادویه ها و چاشنی هایی اسـت که از ادوار 

گذشته تاکنون مورد استفاده مردم آسیا بوده است. این 

گیاه جادویــــی عالوه بــــر عطـــــر و طعم خاص خود دارای 

خواص درمانی بســـــیاری است. این گیاه ارزشمند دارای 

طبعی گرم است و در درمان کاهش کلســـــــــــــــــــــترول و          

ســوء هاضــمه مزمن کوثر اســت. در حال حاضــر در بازار 

زنجبیل به صـــــور ت پودر شـــــده، تازه و به شــــــکل قطره 

خوراکی عرضه می شود. از ویژگی های عصـــــــــاره ی این 

گیاه می توان به ماندگاری عطر آن اشاره کرد.

تهیه شده از اسانس طبیعی زنجبیل

قطـره خوراکی زنجبیل گرینــــو

https://greenosense.ir/product/%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87/


بازگشت

آدرس:

 تهران، بلوار مرزداران، بین خیابان آریافر

 و سرسبز، پالک ۷۸

شماره تماس :

۰۲۱-۴۹۹۲۱ 

ایمیل: 

info@greenosense .ir  

http://instagram.com/greenosense
https://greenosense.ir/
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The Greenosense products are made using new 
technology in compliance with hygienic principles 
And with highest quality.this  product helps you loved 
ones to benefit by extracting the active ingredients of 
plant under GMP(GOOD MANUFACTURING PRACTICES) 
principles from the natural properties of plants with 
highest effectiveness.you can use these products instead 
of dried herbs or herbal essences in preparing desserts , 
beverages , cusine and etc ... 
You can also be able to benefit from the healing properties 
o f  e a c h  p r o d u c t  a c c o rd i n g  t o  t h e  m e n t i o n e d 
consumption methods.it should be noted the due to the 
proper packaging of these products ,you can always have 
them with yourself. 
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Distillates

Beverages 

Flavors

Back



Aloevera Basil Seed Beverage
Sweetened with natural honey 

250ml  

Aloevera Basil Seed Beverage
Sweetened with honey with orange taste

 250ml  

Aloevera Basil Seed Beverage
Sweetened with natural honey with grape taste 

250ml  

Back



Aloevera Basil Seed Beverage
Sweetened with honey with peach taste

250ml 

Aloevera Beverage With Pulp
Sweetened with natural honey with grape taste

250ml  

Aloevera Beverage With Pulp 

Sweetened with honey with orange taste

250ml  

Back



Aloevera Beverage With Pulp 
Sweetened with natural honey with peach taste

250ml  

Aloevera  Beverage With Pulp
Sweetened with  natural honey 

250ml  

Greeno Aloevera  Beverage 

Sweetened with honey with grape taste

300ml  

Back



Greeno Aloevera Beverage
With the orginal taste of aloevera 

sweetended with honey 

300ml  

Greeno Aloevera Beverage
Sweetened with honey with orange taste 

300ml  

Greeno Aloevera Beverage
Sweetened with honey with peach taste

300ml 

Back



Greeno Basil Seed Beverage
Sweetened with  natural honey 

300ml  

Greeno Basil Seed Beverage 

Sweetened with honey with grape taste

300ml  

Greeno Basil Seed Beverage
Sweetened with honey with orange taste

300ml  

Back



Greeno Basil Seed Beverage
Sweetened with honey with peach taste

300ml  

Back



Back

More Info

 Aloevera Basil Seed Beverage 
Sweetened With natural honey 



Back

Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 91 Kcal 

  Sugar : 11.09gr 

  Fat : 0.22 gr

  Salt : 0
  
Type of juice : basil seed  
Volume : 250ml 
Package type : single 
Package weight : 250ml 
Health license number : 13/1407/ ظ

 Aloevera Basil Seed Beverage 
Sweetened With natural honey 

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%ad/


Back

More Info

 Aloevera Basil Seed Beverage 
Sweetened With natural honey with grape taste 



Back

Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 91 Kcal 

  Sugar : 11.09gr 

  Fat : 0.22 gr

  Salt : 0
  
Type of juice : basil seed  
Volume : 250ml 
Package type : single 
Package weight : 250ml 
Health license number : 13/1407/ ظ

 Aloevera Basil Seed Beverage 
Sweetened With natural honey with grape taste 

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%ac%d9%85-250/


Back

More Info

 Aloevera Basil Seed Beverage 
Sweetened With natural honey with orange taste



Back

Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 91 Kcal 

  Sugar : 11.09gr 

  Fat : 0.22 gr

  Salt : 0
  
 Type of juice :  basil seed 
Volume : 250ml 
Package type : single 
Package weight : 250ml 
Health license number : 13/1407/ ظ

 Aloevera Basil Seed Beverage 
Sweetened With natural honey with orange taste

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d9%85-2/


Back

More Info

 Aloevera Basil Seed Beverage 
Sweetened With natural honey with peach taste 



Back

Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 91 Kcal 

  Sugar : 11.09gr 

  Fat : 0.22 gr

  Salt : 0
  
Type of juice : basil seed 
Volume : 250ml 
Package type : single 
Package weight : 250ml 
Health license number : 13/1407/ ظ

 Aloevera Basil Seed Beverage 
Sweetened With natural honey with peach taste 

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%87%d9%84%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d9%85-250-%d9%85%db%8c/


Back

More Info

 Aloevera Beverage With Pulp  
Sweetened With natural honey with grape taste 



Back

Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 51.02 Kcal 

  Sugar : 11.09gr 

  Fat : 0 gr

  Salt : 0
  
Type of juice : natural flavor of grape  juice  
Pulp : has it
Volume : 250ml 
Package type : single 
Package weight : 250ml 
Health license number : 13/1406/ ظ

 Aloevera Beverage With Pulp  
Sweetened With natural honey with grape taste 

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%88-2/


Back

More Info

 Aloevera  Beverage With Pulp 
Sweetened With natural honey with orange taste 



Back

 Aloevera  Beverage With Pulp  
Sweetened With natural honey with orange taste 

Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 51.02 Kcal 

  Sugar : 11.09gr 

  Fat : 0 gr

  Salt : 0
  
Type of juice : natural flavor of orange  juice  
Pulp : has it
Volume : 250ml 
Package type : single 
Package weight : 250ml 
Health license number : 13/1406/ ظ

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%87%d9%84%d9%88-%d9%88-%d8%b9%d8%b3-2/


More Info

 Aloevera  Beverage With Pulp 
Sweetened With natural honeywith peach taste 

Back
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 Aloevera  Beverage With Pulp 
Sweetened With natural honeywith peach taste 

Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 51.02 Kcal 

  Sugar : 11.09gr 

  Fat : 0 gr

  Salt : 0
  
Type of juice : natural flavor of peach  juice  
Pulp : has it
Volume : 250ml 
Package type : single 
Package weight : 250ml 
Health license number : 13/1406/ ظ

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%87%d9%84%d9%88-%d9%88-%d8%b9%d8%b3-2/


Back

More Info

 Aloevera  Beverage With Pulp 
Sweetened With natural honey 



Back

 Aloevera  Beverage With Pulp 
Sweetened With natural honey 

Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 51.02 Kcal 

  Sugar : 11.09gr 

  Fat : 0 gr

  Salt : 0
  
Type of juice : aloevera sweetened witj honey  
Pulp : has it
Volume : 250ml 
Package type : single 
Package weight : 250ml 
Health license number : 13/1406/ ظ

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d9%85-300/


More Info

Greeno Aloevera Beverage 
With grape and honey taste 

Back



Sweetened with honey 
Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 51.2 Kcal 

  Sugar : 12.58gr 

  Fat : 0.02 gr

  Salt : 0
  Protein : 0.13  

Type of juice : natural flavor of grape and aloevera 

juice 
Pulp : has it 
Volume : 300ml 
Package type : single 
Package dimensions : 6*6*19cm
Package weight : 546gr 
Health license number : 13/1345/ ظ  

Greeno Aloevera Beverage 
With grape andhoney 

Back

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b9/


With orange and honey taste 

More Info

Back

Greeno Aloevera Beverage 



Greeno Aloevera Beverage 
With orange and honey taste 

Sweetened with honey 
Nutritional value of the product per 100ml: 
   Energy : 51.2 Kcal 

   Sugar : 12.58gr 

   Fat : 0.02 gr

   Salt: 0
   Protein:0.13  

Type of juice : natural flovar of orange andaloevera 

juice
Pulp : has it 
Volume : 300ml 
Package type : single 
Package dimensions : 6*6*19cm
Package weight : 546gr 
Health license number : 13/1345/ ظ  

Back

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88/


With honey taste 

Greeno Aloevera Beverage 

More Info

Back



Greeno Aloevera Beverage 
With honey tast

Sweetened with honey 
Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 51.2 Kcal 

  Sugar : 12.58gr 

  Fat : 0.02 gr

  Salt: 0 gr
  Protein:0.13  

Type of juice : sweetened aloevera 

Pulp : has it 
Volume : 300ml 
Package type : single 
Package dimensions : 6*6*19cm
Package weight : 546gr 
Health license number : 13/1345/ ظ  

Back

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84/


With peach and honey taste 

Greeno Aloevera Beverage 

More Info

Back



Greeno Aloevera Beverage 
With peach and honey taste

Sweetened with honey 
Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 51.2 Kcal 

  Sugar : 12.58gr 

  Fat : 0.02 gr

  Salt: 0 gr
  Protein:0.13  

Type of juice : natural flavor of peach and a loevera 

juice 
Pulp : has it 
Volume : 300ml 
Package type : single 
Package dimensions : 6*6*19cm
Package weight : 546gr 
Health license number : 13/1345/ ظ  

Back

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%87%d9%84%d9%88-%d9%88-%d8%b9%d8%b3%d9%84/


Greeno Basil Seed Beverage 
With honey taste 

More Info

Back



Greeno Basil Seed Beverage 
With  honey taste 

Sweetened with honey 
Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 91 Kcal 

  Sugar : 12.65gr 

  Fat : 0.22 gr

  Salt: 0.07gr
  
Type of juice : aloevera beverage containing basil 

seed  
Pulp : aloevera  gel  and basil seed  
Volume : 300ml 
Package type : single 
Package dimensions : 6*6*19cm
Package weight : 546gr 
Health license number : 13/1345/ ظ  

Back

https://greenosense.ir/product/razor-mx350-dirt/


With honey and grape taste 

More Info

Greeno Basil Seed Beverage 

Back



Greeno Basil Seed Beverage 
With honey and grape taste 

Sweetened with honey 
Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 91 Kcal 

  Sugar : 12.65gr 

  Fat : 0.22 gr

  Salt: 0.07gr
  
Syrup type : basil seed 

Juice type :natural flavor of grape juice 
Volume : 300ml 
Package type : single 
Package dimensions : 6*6*19cm
Package weight : 546gr 
Health license number : 13/1345/ ظ  

Back

https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1/


With honey and orange taste 

Greeno Basil Seed Beverage 

More Info

Back



Greeno Basil Seed Beverage 
With honey and orange taste 

Sweetened with honey 
Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 91 Kcal 

  Sugar : 12.75gr 

  Fat : 0.22 gr

  Salt: 0.07gr
  
Syrup type : basil  seed  

Juice type : natural  flavor of orange juice
Volume : 300ml 
Package type : single 
Package dimensions : 6*6*19cm
Package weight : 546gr 
Health license number : 13/1345/ ظ  
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https://greenosense.ir/product/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7/


With honey and peach taste

More Info

Greeno Basil Seed Beverage 

Back



Greeno Basil Seed Beverage
With honey and peach taste 

Sweetened with honey 
Nutritional value of the product per 100ml: 
  Energy : 91 Kcal 

  Sugar : 12.65gr 

  Fat : 0.22 gr

  Salt: 0.07gr
  
Syrup type : basil seed

Juice type :natural flavor of peach juice 
Volume : 300ml 
Package type : single 
Package dimensions : 6*6*19cm
Package weight : 546gr 
Health license number : 13/1355/ ظ  
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Greenosense Bitter Orange Sweat
With bitter orange flower taste 

750 ml 

Greenosense Pussy Willow Sweat
With pussy willow flower taste

750 ml 

Greenosense  Fumitory Sweat
With fumitory plant taste

750 ml
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Greenosense Chicory Sweat
With chicory plant  taste  

750 ml 

Greenosense Mint Sweat 
With  mint plant taste

750 ml 

Greenosense  Rosewater 
With damask rose taste 

750 ml
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Greenosense Bitter Orange Sweat 

With bitter orange flower taste

More Info
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Greenosense Bitter Orange Sweat 

With bitter orange flower taste

Volume : 750ml 

Package dimensions : 28*7cm

Prepared from orange blossom plant 
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Greenosense Pussy Willow Sweat 

With  pussy willow  flower  taste 

More Info
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Greenosense Pussy Willow Sweat 

With pussy willow flower taste 

Volume : 750ml 

Package dimensions : 28*7cm

Prepared from from pussy willow flower 
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Greenosense Fumitory Sweat 
With fumitory plant  taste 

More Info
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Greenosense Fumitory Sweat 
With fumitory plant  taste 

Volume : 750ml 

Package dimensions : 28*7cm

Prepared from fumitory  plant 
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Greenosense Chicory Sweat 
With chicory plant taste 

More Info
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Greenosense Chicory Sweat 
With chicory plant taste 

Volume : 750ml 

Package dimensions : 28*7cm

Prepared from from  chicory  plant 
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Greenosense Mint Sweat 
With mint plant taste 

More Info
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Greenosense Mint Sweat 
With mint plant taste 

Volume : 750ml 

Package dimensions : 28*7cm

Prepared from from mint plant 
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Greenosense Rosewater 
With damask rose flower taste 

More Info
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Volume : 750ml 

Package dimensions : 28*7cm

Prepared from damask rose flower 

Greenosense Rosewater 
With damask rose flower taste 
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Greeno Thyme Flavor
With thyme taste    

30 ml  

Greeno Orange Flavor
With orange  taste

30ml  

Greeno Tarragon Flavor
With tarragon taste

30ml
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Greeno Cinnamon Flavor   
With cinnamon taste    

30 ml  

Greeno  Fennel  Flavor
With fennel taste 

30ml  

Greeno Cumin(sole) Flavor
With cumin taste 

30ml
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Greeno Dill Flavor   
With dill taste    

30 ml  

Greeno Damask Rose Flavor
With damask rose taste 

30ml  

Greeno Sour Lemon Flavor
With Sour lemon taste 

30ml
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Greeno Savory Flavor   
With Savory taste    

30 ml  

Greeno Mint Rose Flavor
With mint taste 

30ml  

Greeno  Cardamom
With elettaria cardamom taste 

30ml
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Greeno Oral  Ginger Drops   
With ginger taste  taste    

30 ml 
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More Info

Greeno Thyme Flavor

With thyme taste    
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Greeno Thyme Flavor

With thyme taste    

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10919
Prepared from thyme plant
Can be used instead of plant in  edible things

If you want to creating variety and pleasant aroma in 

foods andstews,We offer oral drops ofGREENO 

thyme;instead of buying thyme powder, That loses its 

aroma after one or two weeks.This  flavor can be used in 

Various foods and you can enjoy its benefits.  

 . 
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Greeno Orange Flavor

With orange taste

More Info
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Greeno Orange Flavor

With orange taste

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10517
Prepared from Orange  peel 
Can be used instead of plant in  edible things

Orange fruit is rich in vitamin C.consuption  of its water 

with meat food cause  Better absorption of iron.using  of 

orange essential oil reduces the depression and Anxiety 

symptoms ;also it improves sleep .Greeno company is 

one of various  Extracts producer,such as orange. 
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Greeno Tarragon Flavor

With tarragon taste

More Info
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With tarragon taste

Greeno Tarragon Flavor

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10519
Prepared from tarragon leaves 
Can be used instead of plant in  edible things

Tarragon is one of aromatic plants that is used as 

flavoring in most  Pickles and some foods such as soup , 

Meatball and aash.This plant was originally cultivated in 

Russia and  North of America.after that its cultivated in 

other parts of world, Now Tarragon is grown as a 

vegetable throughout IRAN.  
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With cinnamon taste    

Greeno Cinnamon Flavor   

More Info
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Benefits:

Flavoring a variety of foods , desserts and beverages.   

Lower blood glucose  and Diabetes controller.     

Blood pressure controller.   

Energizing and body warmer.    

Strengthens the stomach and  intestines.    

Weight :80gr

Package weight : 116gr

Prepared from Cinnamon stick. 

Can be used instead of plant in edible things

With cinnamon taste    

Greeno Cinnamon Flavor   
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Greeno Fennel Flavor

With fennel taste 

More Info
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Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10922
Prepared from fennel seed  
Can be used instead of plant in  edible things

If you are thinking to exploiting from many properties of 

fennel  in  foods,We recommened fennel  oral 

drops.These days,getting fine quality dried herbs Is 

difficult.On the other hand ,plant powders lose their 

aroma after awhile.  

 

Greeno Fennel Flavor
With fennel taste 
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Greeno Cumin Flavor

With cumin taste 

More Info
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Greeno Cumin Flavor
With cumin taste 

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10922
Prepared  from cumin seed 
Can be used instead of plant in  edible things

Anti flatulence ,lowing blood lipids , helping to 

constipation treat , And also irritable bowel syndrome 

,are this fragrant seed properties. Also,most people 

believe that Cumin extract is so effective in weight loss. 

This natural flavor is used in many Iranian cuisines; may 

not be pleasant for Some to use this seed.Cumin oral 

drops are a best alternative. Greeno Company is one of 

various extracts producers,such as CUMIN. 
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Greeno Dill Flavor   

With dill taste    

More Info
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Greeno Dill Flavor   
With dill taste    

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10920
Prepared  from dill  plant 
Can be used instead of plant in  edible things

Lowing triglycerides and cholesterol is one of the 

medicinal properties of dill plant,that is so useful  for 

people with high blood lipids.Also the essential oil of dill 

can be used as a natural antioxidant with food. Greeno 

Company is one of various extracts producers ,such as 

dill. 
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More Info

Greeno Damask Rose Flavor

With damask rose taste 
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With damask rose taste 

Greeno Damask Rose Flavor

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10516
Prepared  from  damask  rose  plant 
Can be used instead of plant in  edible things

This flowers extract is used to treat and reduce 

depression,anxiety and Stress, Reduce menstrual 

pain.Red  rose  essential  oil  is  a perfect  cleaner  for  skin. 

Rose herbal  tea has many fans due to its pleasant taste 

and unique properties.  Greeno Company is one of 

various extracts  producers,such as red rose.  
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Greeno Sour Lemon Flavor

With Sour lemon taste 

More Info
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With Sour lemon taste 

Greeno Sour Lemon Flavor

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11c

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10520
Made  from  sour le  mon  peel 
Can be used instead of plant in  edible things

As you know ,its not possible to prepare sour lemon all year 

round And it cant be owned fresh always.Also,most 

lemon juice on the market don't have flavor and 

aroma.and this foodstuffs properties. Greeno has 

produced  and supplied the sour lemon drops to enjoying 

Its lovely aroma and flavor in foods,desserts  , and drinks 

and etc… whenever  you  want.  
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Greeno Savory Flavor   

With Savory taste    

More Info
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Greeno Savory Flavor   
With Savory taste    

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10923
Made  from  savory  plant  
Can be used instead of plant in  edible things

Savory is one of the aromatic plants used as a flavoring in 

most sauces and foods such as soup ,meatball  and 

aash.This plant is also used as a condiment in food_ 

industry in canned,beverages, sliced meat products and 

sausages,s types as a flavoring.  
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Greeno Mint Rose Flavor

With mint taste 

More Info
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With mint taste 

Greeno Mint Rose Flavor

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10921
Prepared  from  mint  plant 
Can be used instead of plant in  edible things

 Mint is  one  of the most  fragrant and  rich herbs  that  is 

used fresh,dried,Powdered and essential oil.The 

amazing properties of this plant are useful for prevention 

and  treatment of many diseases.Mint nature is warm and 

dry. That  can be used to relieve some pain or adding flavor 

and aroma to different foods.  
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With cardamom taste 

Greeno Cardamom Flavor

More Info
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With cardamom taste 

Greeno Cardamom Flavor

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10281
Prepared  from  cardamom  peel 
Can be used instead of plant in  edible things

Cardamom is so small fruit that belong to Ginger 

family,that be available in three colors: black ,green and 

white,with so unique aroma .Its effective in treating and 

Preventing many diseases too.For  example vitamin C in 

this small fruit , strengthening  the immune system and 

enhances hair growth; and also it has positive effect in 

treatment of skin blemishes.  
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Greeno Oral  Ginger Drops   

With ginger taste  taste    

More Info
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With ginger taste  taste    

Greeno Oral Ginger Drops   

Weight : 80 gr 

Package dimensions : 4.5*6*11cm

 Package weight : 116 gr

Health license number : 40/ 10280
Made  from ginger plant 
Can be used instead of plant in  edible things

One of the spices and condiments that has been used by 

Asian people since ancient times is Ginger.This magical 

plant ,in addition to its special flavor ,has many treatments 

confidants.This Valuable plant with warm nature ,is 

effective in  Cholesterol  treating and chronic indigestion. 

Now ,ginger is available in powdered or fresh and in form 

of edible drops in the  Markets .Durability of its aroma is 

gingers extract functionalities . 
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Address:

No 78 ,Between  Ariafar  and  Sarsabz 
 streets, Marzdaran  blvd , Tehran. 

Customers  voice (Tel ):

 021-49921 
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