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 شرکت صنایع تولیدی غذائی آساگستر شریف
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 معرفی شرکت

این شرکت با دارا بودن آزمایشگاه های مجهز در کنار همكاری با اداره استاندارد در جهت ارتقاء سطح کیفی و  

 .محصوالت جدید خود با کیفیت برتر و مطابق بر نظریات و خواسته های مشتریان حرکت می کند

را حفظ کرد و برای رسیدن به این مهم با ارتقا ما معتقدیم با تولید و عرضه محصوالت مرغوب می توان منافع ملی 

سطح مهارت و تخصص کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه های شرکت با ارایه دوره های آموزشی و همچنین بهبود 

 انمستمر، افزایش تولید، کاهش هزینه و نهایتاً باالبردن بهره وری در راستای ارتقاء سطح رضایت مندی مشتری

 .ماقدام می نمایی

 ارزش های بنیادین

 

 . مجموعه آسافود گروپ در مسیر پیشرفت خود متعهد به نوآوری است               :نوآوری

 . این مجموعه متعهد می شود مانند اعضای یک خانواده به همكاری خود ادامه دهد:               همكاری

 . ها متعهد می شود کاستیمجموعه آسا فود گروپ به کنش سریع در برابر :    مشتری مداری

 د .نموه ، کارکنان و محیط زیست اشاراناز دیگر تعهد های این مجموعه میتوان به سالمتی مشتری                : سالمت

 

WWW.ASA FOOD GROUP.COM 

info@asafoodgroup.com 

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


           properties of saffron ASA خواص زعفران

      

 

 .آنتی اکسیدانی قوی

 بدن ایمنی سیستم تقویت

 .دارای خواص مبارزه با سرطان می باشد

 .عالئم پیش از قائدگی را کاهش می دهد

 .باعث کاهش اشتها و کاهش وزن می شود

 .حال را بهبود بخشده و عالئم افسردگی را درمان می کند

 دیگر.......وخیلی خواص 
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                      properties of honeyASA خواص عسل

 

 جوان کننده

 نیروگاه مغذی گیاه

 زخم ها را التیام دهید

 گلودرد را تسكین می دهد

 خواص ضد باکتری و ضد قارچ

 منبع خوبی از آنتی اکسیدان ها

 برای مسائل گوارشی کمک می کند

 وخیلی خواص دیگر.......
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                           properties of dateASA خواص خرما

 

 خواص ضد پیری

 پوست، ناخن، و موبهبود کیفیت 

 بخشد سالمت قلب را بهبود می

 خرما حاوی تقویت کننده مغز است. 

 خرما منبع آنتی اکسیدان قوی است. 

 کند کم خونی زنان باردار را درمان می

 خرما به حفظ توده استخوان کمک می کند.

 خرما می تواند به کاهش فشار خون کمک کند. 

 خرما می تواند برای تعادل قند خون مفید باشد. 

 وخیلی خواص دیگر.......
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 خواص روغن کنجد

 properties of sesameASA                    

  

   پخت و پز 

 آنتی اکسیدان 

                                                                                ضد میكروبی    

  کاهش کلسترول

  ضد التهاب و تورم

 تغذیه مو و پوست سر

 .کاهش فشار خون کمک کند 

  دهان شویه: کیفیت آنتی باکتریال

 وخیلی خواص دیگر.......
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  ASA        pistachios    of   Properties    پستهخواص       

 
   

                                  دیابت کنترل 

                                تقویت مو                            سالمت قلببهبود 

                 تقویت قوای جنسی                      مبارزه با عالئم پیری 

                 یبوست جلوگیری از                        خاصیت ضد التهابی

 حفظ سالمت پوست                              رشد مو تحریک 

                 کمک در بهبودی هضم                         کمک به جذب آهن 

               خواص آنتی اکسیدانی                             درمان ریزش مو 

              روشنی طبیعی پوست                       بهبود سالمت بینایی  

      وخیلی خواص دیگر.......             تقویت سیستم ایمنی بدن            کاهش خطر ابتال به عفونت  
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  ASA    Raisins  Properties of                کشمشخواص        

 

 درمان اسهال

  سم زدایی کبد

 سرطانی ضد خواص

 کاهش فشار خون

 سالمت چشم ها و بینایی

 کاهش عالئم پیری پوست

 بهداشت دهان و دندان

 کنترل دیابت حفظ رنگ موها 

 پیشگیری از سایش مینای دندان

 درمان عفونت های بدن سالمت کلیه ها

 سالمت دستگاه گوارش سالمت موهای سر

  وخیلی خواص دیگر.......         خونی کم درمان قلبی های بیماری خطر کاهش
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 8 واحد – 03 پالک – 2 بهار خیابان – یش بخشا ریاضی وحید خیابان – سروغربی خیابان -آباد سعادت –تهران  دفتر مرکزی  :آدرس

          09122097585          22096055-021                                                           سعادت آباد  1شماره تلفن دفتر

          88681522-021 -88681523         88378395-021                   شهرک غرب 2شماره تلفن دفتر 
021- 

     004368864331483        : اتریشدفتر کشور    واتس آپتلفن و  

 شرکت صنایع تولیدی غذایی آسا گستر شریف 

و کشور  مجارستان ،پرتغال  ، روسیه ، سوئیس ، اتریش ، آلمان ، فرانسه ، انگلیس در کشور های اروپایی از جمله

 . دارای نماینده جهت توزیع محصول می باشد کویت وقطر  ،عمان ، امارات عربی از جملههای 

 .این شرکت نماینده فعال جهت توزیع محصوالت خود می پذیرد

 .کلیه سفارشات محصوالت غذایی با برند شرکت آسا و ارسال به کشور مقصد توسط این شرکت صورت می پذیرد
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