G?o N?p C?m

?

N?p C?m ?i?n Biên

G?o N?p C?m lo?i G?o ??c S?n có màu ?en, thon dài. G?o N?p C?m hay còn g?i là b? huy?t m? vì g?o n?p c?m có giá tr? dinh d??ng r?t cao.
?n th??ng xuyên có th? phòng b?nh thi?u máu.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t G?o n?p c?m có màu ?en (g?o
?en) còn g?i là b? huy?t m? vì
g?o n?p c?m có giá tr? dinh
d??ng cao. So v?i các lo?i g?o
khác thì hàm l??ng protein
trong g?o n?p c?m cao h?n
6,8%, ch?t béo cao 20%,
ngoài ra trong g?o n?p c?m
còn carotin, 8 lo?i a-xít a-min
và các nguyên t? vi l??ng c?n
thi?t cho c? th? .

L??ng ch?t s?t trong g?o n?p
c?m r?t cao vì th? ?n g?o n?p
c?m th??ng xuyên có th? phòng
tr? b?nh thi?u máu do thi?u
ch?t s?t. Ph? n? có thai ho?c
?ang trong th?i gian cho con bú
n?u ?n nhi?u g?o n?p c?m s?
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r?t b? máu, l?i s?a...Ngoài ra ?n
g?o n?p c?m k?t h?p v?i m?t s?
th?c ?n nh? rau xanh, hoa qu?,
th?t n?c s? có th? t?ng s? h?p
thu s?t cho c? th?.
Qua nhi?u nghiên c?u cho th?y
g?o n?p c?m có ch?a hàm
l??ng r?t cao ch?t ch?ng oxi
hóa anthocyanin - m?t ch?t có
ti?m n?ng ch?ng l?i b?nh ung
th?, tim m?ch và nhi?u b?nh
khác. G?o n?p c?m có th? n?u
thành c?m xôi ho?c dùng n?u
r??u, ? r??u n?p c?ng là m?t bài
thu?c quý b? máu huy?t, tr?
giun sán, kích thích tiêu hóa...
G?o hi?n ???c FAS VI?T NAM
cung c?p r?ng rãi các kênh trên
th? tr??ng nh? ??i Lý G?o,
Siêu Th? G?o, G?o Khách
S?n, G?o Nhà Hàng…
Tiêu chu?n: Xu?t kh?u,
nguyên ch?t 100%, không pha
tr?n.
T? L? T?m:

5%

?? ?m:

< 15%

?óng gói:
25kg

1kg, 5kg, 10kg,

H??ng d?n b?o qu?n g?o:
+ ?? n?i khô ráo và thoáng mát
+ ??y kín sau khi m? bao,
tránh côn trùng xâm nh?p và
mùi l?.
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