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“Naturel” “Cocktail”

"Bộ sưu tập mùi vị"Bộ quà tặng từ Hộp quà vuông 4 vị

“Energy”
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NaturelDÒNG SẢN PHẨM Các sản phẩm dòng Naturel gồm  thành phần chính là mật ong trong suốt 
nhất. Được thu thập từ những bông hoa vùng Viễn Đông,  Trung Á và 
những vùng trung tâm khác. Khác lạ về mùi vị và rất mềm mại khi thử. 
Mùi vị món ăn sẽ được đánh giá cao từ những người biết về mật ong và 
những người chỉ mới mở thế giới mật ong thượng hạng cho mình.

Cocktail mật ong - là sản phẩm mới lạ trong thế giới ẩm thực. Quả 
mạn việt quất với những miếng đào bất ngờ, dâu tây mềm mại và lá 
Melissa mát rượi sẽ làm bạn  kinh ngạc vì mùi vị mới lạ của chúng. Quả 
thật không thể dừng được lại khi đã thử một lần, ngoài ra đây cũng là 
một món quà rất tuyệt vời dành cho bạn bè và thành viên gia đình.  

250 và 30 ml

250 và 30 ml

СocktailDÒNG SẢN PHẨM

DÒNG 
SẢN PHẨM 250 và 30 ml Trong dòng sản phẩm Energy chúng tôi đã thu tập các loại mật - chính 

là nguồn năng lượng tự nhiên, giúp cơ thể khôi phục nguồn năng 
lượng, nâng cao sức khỏe cũng như sức đề kháng của cơ thể. Các món 
ăn có thể dùng để kích thích hoạt động trí não hay hồi sức khi làm viêc 
quá nhiều. 

Những bộ quà tặng tuyệt vời của chúng tôi là những thứ 
làm ngạc nhiên cho cả những người sành ăn và cả những 
người yêu cái đẹp. Những bộ quà tặng không lớn - như một 
lời cảm ơn gồm 4 lọ. Và có những bộ quà hỗn hợp khác 
nhau giúp có thể thử nhiều loại mùi vị đặc biệt nhất. Chúng 
tôi đã nhận được giải thưởng "Sáng tạo năm" cho "Bộ sưu 
tập các hương vị".

3 vi 250ml 12 vi 30 ml 2 vi 25 ml

4 vị 4 x 30mlBộ quà tặng từ
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Dành cho những 
người biết thưởng thức!

www.peronihoney.ru

MẬT ONG - SUFFLE

VỀ CÔNG NGHỆ

CHI TiẾT LIÊN LẠC
Tp. Moscow, Bến TĐN Varshavskaya, 
đại lộ Kashirsky, nhà 25
Số đt: +7(495)133-87-03
Mail: partner@peronihoney.ry
Trang web: www.peronihoney.ru
facebook.com/peroniclub 
instagram.com/peroni_club 

5 ƯU ĐiỂM CỦA MẬT 
ONG SUFFLE PERONI

MẬT ONG 
NHƯ MỘT MÓN QUÀ 

Everything new is well 
forgotten old. Since long 
time ago this technology 
was used in Europe. 
Consumers' demand for 
"lighter" honey with an 
unusual and delicate 
flavours have revived old 
traditions. 

Phòng quản lý quà tặng chung của 
Cty chúng tôi làm việc cho Bạn và sẽ 
tạo ra quà tặng mang logo hoặc 
tên của bạn.

100% sản phẩm thiên nhiên - chỉ có mật 
ong, các trái cây rừng, hoa quả và các loại 
hạt.
Hơn 20 loại và mùi vị trong dòng. Hãy 
chọn mùi vị yêu thích của mình!
Mùi vị nhẹ nhàng và mềm mại của món 
tráng miệng ngon và hấp dẫn sẽ làm cả 
người lớn và trẻ em hài lòng.
Đây là sản phẩm Nga có chất lượng rất 
cao, nhận được 11 giải thưởng "Sản 
phẩm của năm"
Là một món quà tặng tuyệt vời cho mọi 
ngày lễ!
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5The honey is being stirred for a long time and 
afterwards it is hold at low temperature to form 
and keep its soft texture. All the honey healthy 
properties are not destroyed thanks to the 
temperature regulation control. We use only 
modern equipment that has been proved and 
certificated by international technologists.


