
 

 

 

* Cây “HIBISCUS SABDARIFFA.LINN”. Ở Việt Nam được gọi là cây Hồng hoa, Bụp giấm, me chua,Đây là một cây dược liệu quý có nguồn gốc từ Châu phi. 

Hiện nay ở Việt Nam đã được trồng  một số tỉnh, đặc biệt là ở đảo Cát Bà.  

* Sản phẩm từ cây Hồng hoa (Atisô đỏ) của Công ty Trường Xanh đã đạt nhiều giải thưởng, bằng khen trong và ngoài nước, với đầy đủ chứng nhận chất 

lượng của các tổ chức Việt Nam và quốc tế. Là công trình nghiên cứu hơn chục năm của nhà khoa học Hoàng Văn Tuyên, được gắn nhãn sản phẩm của “Khu 

bảo vệ sinh quyển thế giới Cát Bà” và là sản phẩm du lịch tiêu biểu của đảo Cát Bà cũng như thành phố Hải Phòng. 

* Rượu HibiWine là loại Rượu Vang tươi đặc sản du lịch của Hải Phòng, được lên men tự nhiên từ đài hoa Hibiscus Sabdariffa Linn. Rượu HibiWine không chỉ 

đặc biệt ở hương vị thơm ngon khi thưởng thức mà với hàm lượng Anthocyanin, Arabinose, vitamin A, B, C, …, và nhiều axit hữu cơ khác như acid citric, tartaric, 

malei... giúp tăng cường sức khỏe, kích thích tiêu hóa, giảm cholesterol xấu trong máu, hỗ trợ tim mạch, ngăn ngừa ung thư , béo phì… Sản phẩm có màu đỏ 

tự nhiên của đài hoa hibicus không sử dụng phẩm màu và các hóa chất khác. 

* Rượu HibiWine từ thiên nhiên là món quà thân thiện, gần gũi với mọi nhà, phù hợp với tiệc cưới hỏi , sinh nhật, quà tặng… 

 

 

  
 

Nhà phân phối - Công ty TNHH DV&TM Quốc tế Fago 

Địa chỉ: 25/3/190 Lê Lai, P Máy Chai, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

Hotline: 0971.504.885,0906.299.766, 0936.816.366 

Email: Fagolife.vn@gmail.com 

Web:https://fagovina.com/ 

 

 

 
 

 
Made in Catba Island 
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