
«Ջոյֆուդ» ընկերությունը Իրանի Քաբքաբ 
խուրմայի պաշտոնական և բացառիկ 
ներկայացուցիչն է SADRE JAHAN 
ապրանքանիշ անվանումով: 700 գրամ քաշ 
ունեցող գեղեցիկ փաթեթավորված խուրման 
առաքվում է այս ընկերության կողմից և 
համապատասխանում է սանիտարական 
ստանդարտներին: Քաբքաբ խուրման 
անհրաժեշտ է պահել զով և չոր վայրում:

Компания ″Joy Food″ является официальным
и эксклюзивным представителем финики 
Кабкаб Ирана с маркой SADRE JAHAN.
Пакет 700 граммов красивых и гигиенических 
фиников распространяется этой компанией
и имеет одобрение здоровья и стандартов. и имеет одобрение здоровья и стандартов. 
Финики Кабкаб хранить в прохладном, сухом 
месте.

″Joyfood″ company is the official and exclusive
representative of Iran's Kabkab datepalm under
 the brand name SADRE JAHAN. Package of 700 
grams of beautiful and hygienic dates is distributed
by this company and meets sanitary standards. by this company and meets sanitary standards. 
Kabkab dates keep in a cool and dry place. 
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Քաբքաբ խուրմա
Քաբքաբ խուրման այն սննդարար և բարձրորակ արտադրանքներից է, որը պետք է դասել Քաբքաբ խուրման այն սննդարար և բարձրորակ արտադրանքներից է, որը պետք է դասել 
լավագույնների շարքին: Ի շնորհիվ շատ լավ համի, բարձր որակի և մատչելի գնի՝ Քաբքաբ 
խուրման լավագույններից է: Այն խորհուրդ է տրվում օգտագործել օրվա ընթացքում 
օրգանիզմն անհրաժեշտ էներգիայով ապահովելու համար, ինչպես նաև ծանր ֆիզիկական 
աշխատանք կատարողներին, մտավոր գործունեություն իրականացնողներին, 
մարզիկներին: Այս խուրման քաղցը հագեցնող սնունդ է, ունի շատ կալորիա, չունի ճարպեր: 
Այն երկաթի և օգտակար հանքանյութերի մեծ աղբյուր է: Այս խուրմայի պտուղն օվալաձև 
է, հյութալի, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, ինչը վկայում է խուրմայի հասունացած 
լինելու մասին: 

Финик Кабкаб
Финик Кабкаб является одним из питательных и высококачественных продуктов, который Финик Кабкаб является одним из питательных и высококачественных продуктов, который 
следует считать одним из лучших. Благодаря своему превосходному вкусу, высокому 
качеству и доступной цене, финик Кабкаб  является одним из лучших продуктов. 
Рекомендуется использовать для обеспечения необходимой энергии организма в течение 
дня и особенно для тех, кто выполняет тяжелую физическую работу, для спортсменов, для 
умственной деятельности. Этот финик - пища для жажды, в ней много калорий и нет жира. 
Транс-жирные кислоты в этом типе фиников являются желчью, имеют огромный источник 
железа и полезных для организма минералов. Плоды финика имеют овальную форму, цвет 
темно-коричневый, что указывает на созревание финика. 

Kabkab date
Kabkab date is one of the nutritious and high-quality products that should be considered one of Kabkab date is one of the nutritious and high-quality products that should be considered one of 
the best. Due to its very good taste, high quality and good price, Kabkab dates are one of the best 
and most popular products. It is recommended to use in order to provide the necessary energy for 
the body during the day and especially for those who do hard physical work, for athletes, for 
mental activities. This date satisfies hunger, has a lot of calories and has no fat.
Trans fatty acids in this type of dates are bile. It is a great source of iron and minerals. The fruit
of this date is oval, juicy, the color is dark brown, which indicates that the date is ripe. 
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