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 شركة عن مقدمة

 
هذه الشرکة بواسطة مختبراتها المجهزة و بالجانب إلی التعاون مع دائرة المعاییر و لترقیة مستوی 

 منتجاتها الجدیدة، تنطلق مع الجودة العالیة و وفقاً لمالحظات العمالء و طلباتهم.الجودة و 

 

فی رأینا یمکن الحفاظ علی المصالح الوطنیة عن طریق إنتاج و تقدیم منتجات ذات جودة عالیة و 

للحصول علی هذا األمر الهام نقوم بترقیة و رفع مستوی المهارات و خبرة الموظفین کرؤوس مال 

کة األکثر هامّة مع تقدیم الدورات التدریبیة و کذلک التحسین المتواصل و زیادة اإلنتاج و تقلیل الشر

 التکالیف و أخیراً زیادة معدل اإلنتاجیة لترقیة مستوی رضاء العمیل.

 

 

 القیم األساسیة

 

 علی طریق تقدّمها تلتزم نفسها باإلبتکار  آسافود مجموعة  :اإلبتکار

  المجموعة تلتزم بإستمرار تعاونها مثل أعضاء العائلة.هذه  :التعاون

 مجموعة آسا فود تلتزم  بردّ الفعل السریع حول النقائص و الفرص   :احترام العمیل

من اإللتزامات األخری التی تقوم بإنجازها هذه المجموعة یمکن ذکر اإلعتناء بصحّة کذلک  :الصحة

 الذبن و الموظفین و البیئة.
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 أسا الزعفران خصائص

 
 

 . مضادات األکسدة القویة

 یحسّن الحال فیعالج أعراض اإلکتئاب

 . له خصائص مضادة لسرطان

 .الحیض قبل ما أعراض یخفض 

 .الوزن فقدان و الشهیة قلة یؤدی إلی 
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 أسا العسل خواص
  

 

  مصدر جیّد من مضادات األکسدة. 1

 للفطریات و مضادة للبکتیریا مضادة خصائص. 2

 التئم الجروح .3

 مصدر نباتی مغذی جدّاً .4

 الهضمی الجهاز فی یساعد الجسم علی معالجة المشاکل.5

 یهدئ إلتهاب الحلق.6
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 أسا التمور خواص

 

 ، فوصول األلیاف إلی الجسم أمر هام جداً لصحتک الکلّی.األلیاف من عالیة نسبة

 لألمراض المضادة األکسدة مضادات غنیة من 

 الدماغ تعزیز صحة

 و ... المُحلی الطبیعی الممتاز
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 أسا السمسم زيت خصائص

 

 المشبعة غیر دهونلل عالی مصدر

 المنقذة للحیاة یآنت یحتوی علی مضادات األکسدة

 .خفظ ضغط الدم

 .للبشرة یعال

 . االکتئاب و التوتر حاربةیساعد علی م

 .لصحة الفم و األسنانمناسب  زیت
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   الفستق     خصائص

 

 

 السكري مرض على السيطرة

 الشعر ويقوي القلب صحة يحسن

 الجنسية القوة يقوي الشيخوخة عالمات محاربة  

 اإلمساك تمنع لاللتهابات المضادة الخصائص

 صحية بشرة على والحفاظ الشعر نمو تحفيز  

 الهضم تحسين على يساعد. الحديد امتصاص على يساعد  

 لألكسدة مضادة خصائص الشعر تساقط عالج  

 الطبيعية البشرة صحة يحسن  

 األخرى الخصائص من والعديد المناعة جهاز وتقوية اإلصابة مخاطر تقليل   

...... 
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 ASA                     Raisins  Properties ofالزبيب خصائص   

  

 

 

 

 

 

 اإلسهال عالج

 الکبد من السموم إزالة  

 للسرطان مضادة خصائص

 الدم ضغط یخفض

 والرؤیة العین صحة

 الجلد شیخوخة عالمات تقلیل

 الفم صحة

 الشعر لون على یحافظ السکری مرض فی التحکم

 األسنان مینا تآکل منع

 الکلى وصحة الجسم التهابات عالج

 الرأس فروة صحة الهضمی الجهاز صحة

 ....... األخرى الخصائص من والعدید الدم فقر وعالج القلب بأمراض اإلصابة مخاطر تقلیل

WWW.ASA FOOD GROUP.COM 

info@asafoodgroup.com 

mailto:info@asafoodgroup.com
mailto:info@asafoodgroup.com


 الغذائية للصناعات شريف أساجستر شركة 

 

 لوحة – 2بهار  شارع –وحید ریاضی بخشایش  شارع – یغربالسرو شارع -سعادت آباد –هران ط : العنوان

 8 وحدة – 03

 210980-22096055 - 91220975850980    -   :سعادت آباد رقم الهاتف لمکتب

 

          210980-88378395 - 021-88681522-23      : غربحّي   رقم الهاتف لمکتب

Whats app Austria :   004368864331483                                               

                                                                                      

 الغذائية للصناعات شريف أساجستر شركة

 ، فرنسا ، إنجلتراللمنتجات الغذائیة ممثل فی البلدان األوروبیة بما فیها ستر شریف جآسا  صناعات لدی شرکة

والکویت  وعمانوقطر  اإلماراتو الدول العربیة بما فیها  هنغاریا ،البرتغال ، روسیا ، سویسرا ، النمسا ، ألمانیا

 لتوزیع المنتج.

 هذه الشرکة تقبل الممثّل النشیط فی شؤون المبیعات لتوزیع منتجاتها.

الغذائیة مع عالمة شرکة آسا التجاریة و إرسالها إلی بلد یتمّ القیام بقبول جمیع الطلبات الخاصّة بالمنتجات 

 المقصد من قِبل هذه الشرکة.
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