
HAENUR I

The reason we choose to take differentiated materials, 
processing methods, and ideas from what they normally have been 

is that we commit ourselves to our corporate philosophy 
of putting the health of my family before anything else.

Lý do chúng tôi lựa chọn các loại nguyên liệu, 
phương pháp gia công, và ý tưởng từ nhữnggì chúng tôi có, 

là vì triết lý kinh doanh của Haenuri nghĩ về sức khoẻ của gia đình trước tiên. 

Haenuri Agriculture Co., Ltd.
847-218, Seomjin-gang Maewha-ro, Jinwol-myeon, 
Gwangyang-si, Jeollanam-do, Republic of Korea
Tel. +82-61-772-8514    Fax. +82-61-772-8515 

Công ty cổ phần nông nghiệp Haenuri (Co., Ltd.)
847-218, Seomjin-gang Maehwa-ro, Jinwol-myeon, 
Gwangyang-si, Jeollanam-do, Hàn Quốc
Tel. +82-61-772-8514    Fax. +82-61-772-8515 

Thói quen chăm sóc sức khoẻ khác hơn
From paprika powder sẽ đến cùng bạn. 
From paprika powder được sử dụng phương pháp sấy khô đông kết 
nhanh, là chế phẩm chất lượngcao bằng bột paprika 100% đươc bảo 
quản nguyên chất dinh dưỡng, màu sắc, mùi vị và hương thơm ban 
đầu không chứa chất phụ gia.

4 màu sắc 4 hương vị!
Với 4 loại màu sắc, sức khỏe của gia đình chúng ta được cộng thêm.
Colorbita rất thú vị khi chọn lựa để dùng với hương, vị, và hiệu năng khác nhau 
Thêm vị chua chua ngọt ngọt của bột quả mơ 
Ngay cả trẻ em không thích paprika cũng có thể ăn ngon 
Là chế phẩm viên nhai của cả gia đình. 
 

Paprika đỏ

Paprika vàng cam

Paprika vàng

Paprika xanh lá cây

Phương pháp phù hợp lý nhất để chuyển gửi tấm lòng thành của bạn-
Hãy chuẩn bị các bộ quà tặng đa dạng khác nhau đã được Haenuri chuẩn bị sẵn.

Vitapolor, Colorbita : Mỗi bộ quà tặng 1 chai chứa 4 loại 
Paprika powder : 20g , 80g , 300g

Chứa đầy đủ tất cả các thành phần nguyên liệu tự nhiên. 
Vitapolor chứa vitamin trong mỗi viên là các thành phần có lợi chiết 
xuất từ ớt chuông với từng màu của nó, là một loại vitamin tổng hợp 
cao cấp cho sức khỏe chứa hơn 13% thành phần nguyên liệu  tự nhiên.  

From paprika powder Colorbita

Vitapolor

Bộ 
quà tặng



In Gwangyang, 
blessed with wonderful sunshine,
We grow fresh paprika
in this healthy soil. 

Nắng đẹp ở Gwangyang ~
Gặp paprika tươi được trồng và lớn lên 
trong vùng đất lành mạnh của chúng ta.

Haenuri Agriculture Co., Ltd. 
Paprika (Bell peppers) are rich in vitamin A, iron, and calcium, and 
other nutrients; especially, it has 5 times more vitamin C than those 
of tomato, twice more than lemon, 4 times more than orange, and 41 
times more than apple. Paprika of different colors have varied levels of 
phytochemicals such as carotenoids and capsaicin. They also contain a 
large amount of dietary fibers and are low in calories for which they are 
very popular as a health food.

All our products are made from the fresh paprika grown in Gwangyang, 
directly selected by us. We warrant the safety, healthiness, and quality of 
our paprika products. 

Tổng công ty cổ phần nông nghiệp Haenuri (hữu hạn)
Paprika (ớt chuông) chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin A, 
sắt và canxi, vitamin C gấp 5 lần so với cà chua, gấp 2 lần so với chanh, 
gấp 4 lần so với cam và gấp 41 lần  so với quả táo, mỗi màu sắc của 
Paprika có các thành phần đa dạng như phytochemicals, carotenoid và 
capsaicin, nó là một trong những loại thực phẩm lành mạnh phổ biến với 
chất xơ ăn kiêng và ít calorie.

Tất cả các sản phẩm của công ty chúng tôi được làm từ paprika tươi 
trồng từ Gwangyang, được chúng tôi tuyển chọn trực tiếp. Vì vậy, bạn 
có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm. Bởi vì bạn sử dụng paprika trực 
tiếp, bạn có thể yên tâm rằng nó được làm bằng paprika lành mạnh và 
sạch hơn. 

For you, who are very mindful of your health.
From paprika powder, we will be with you at all times.
Our high-quality powdered products from paprika contain no additives 
and maintain 100% its original nutrition, colors, tastes, and smells thanks 
to the rapid freeze-drying method.

4 colors and 4 flavors!
Upgrade the health of your family with 4 colors.
Colorbita comes in various tastes, smells, and efficacy and gives you 
fun to make choices.
Powdered plum fruit is added to give a sweet and sour taste.
These chewable tablets are for all the members of your family, 
including children who tend to dislike paprika. 

Red Paprika
Strawberry flavor

Orange Paprika
Orange flavor

Green Paprika
Grape flavor

Yellow Paprika
Lemon flavor

The best way to express your gratitude- 
Our carefully-prepared gift sets are here to provide a solution.

Vitapolor, Colorbita : A gift set holds 4 bottles consisting 
of one bottle of each color 
Paprika powder : 20g, 80g, 300g

We use materials as naturally as possible. 
Vitapolor is a vitamin supplement that contains beneficial substances 
that are extracted from paprika of different colors. This premium multi-
vitamin tablet contains more than 13% of natural paprika. It will deliver 
you the health that nature can bring. 

From paprika powder Colorbita

Vitapolor

Gift Set


