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THƯ NGỎ 

       Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác, 

       Lời đầu tiên, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế FAGO (Fago Ltd Co.) 

xin gửi tới Quý khách hàng và Đối tác lời chào chân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. 

      Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, góp phần xây dựng một cuốc sống xanh, 

sạch và thân thiện với môi trường. Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế FAGO là 

một đơn vị chuyên chọn lọc, đánh giá, kiểm nghiệm và phân phối, kinh doanh các sản phẩm 

hữu cơ (Organic) trên thị trường Việt Nam và Quốc tế. 

     “Có sức khỏe là có tất cả - không sức khỏe là không có gì” và “bệnh từ miệng mà ra” 

đó là những điều ai cũng biết, nhưng phần lớn mọi người mải mê với bộn bề cuộc sống hàng 

ngày mà quên đi cách tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của mình và người thân. Với lòng nhiệt 

huyết, mong muốn bảo vệ sức khỏe gia đình, người thân, cộng đồng và môi trường sống, 

Công ty Fago chúng tôi đã lựa chọn, đánh giá, kiểm nghiệm sau đó liên kết, hợp tác với 

những nhà sản xuất thực sự có “Tâm” và uy tín để đưa đến tận tay người tiêu dùng những 

sản phẩm “made in Viet Nam” không chỉ có chất lượng đảm bảo, giá thành phù hợp, thân 

thiện môi trường, đặc biệt 100% không có các hóa chất độc hại. 

     Với phương châm: “những gì tốt cho gia đình, bạn bè tôi – chúng tôi giới thiệu tới các 

bạn”, đó là bởi tâm niệm “khách hàng là những người bạn của Fago”, vì vậy khẩu hiệu của 

chúng tôi ngay từ những ngày đầu, đó là “Connect to your future!” – nghĩa là sự tồn tại, 

phát triển của Fago sẽ gắn chặt với sự phát triển, sức khỏe và lòng tin của khách hàng & đối 

tác của chúng tôi. 

     Luôn hướng tới sự hợp tác, cùng phát triển, khát vọng “đưa hàng Việt Nam chất lượng 

vươn xa”, chúng tôi hy vọng có cơ hội cùng hợp tác với Quý khách hàng trong việc phân 

phối và giới thiệu những sản phẩm thương hiệu Việt uy tín, chất lượng cao trên thị trường 

mà Fago đang đại diện. Rất mong nhân được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của Quý khách 

hàng trong thời gian tới. 

     Kính chúc Quý vị luôn thành công với thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc! 

           GIÁM ĐỐC 
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Quý khách hàng xem thông tin sản phẩm của chúng tôi được đính kèm dưới đây hoặc tại Website: http//:fagovina.com 

 

Đính kèm: 

1/ Catalo sản phẩm rượu dừa mỹ nghệ thượng hạng Bến Tre (thương hiệu Cocovila), 

2/ Catalo sản phẩm Hồng hoa Cát Bà (Hibiscus/Atisô đỏ/ bụp giấm) (thương hiệu Truongxanhfood), bao gồm: 

- Rượu vang (Hibiwine) 

- Nước cốt Hồng Hoa (Hibisy) 

- Mật ong rừng Cát Bà (Caba Honey) 

- Trà Hồng Hoa (Hibiton) 

3/   Catalo sản phẩm Chất tẩy rửa sinh học chiết xuất từ cà chua lên men (thương hiệu SOMOKU) bao gồm: 

- Nước rửa tay 

- Nước rửa chén 

- Nước lau đồ gia dụng 

- Nước lau sàn 

- Nước tẩy rửa bồn cầu 

4/ Catalo sản phẩm Chùm ngây chiết xuất từ cây Chùm ngây/Moringa/ Cây độ sinh (thương hiệu MORIS), bao gồm: 

- Bột chùm ngây sấy lạnh  

- Son màu (08 màu), 

- Son dưỡng môi chùm ngây, 

- Trà túi lọc chùm ngây, 

- Viên rau Chùm ngây, 

- Bột ngũ cốc Chùm ngây (không đường/ có đường), 

- Xà phòng Chùm ngây (hương tinh dầu quế/ xả chanh) 

5/ Sản phẩm Cacao Việt Nam (thương hiệu Heyday), với vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn UTZ thế giới, trồng tại vùng đất 

núi lửa bazan Định Quán, Đồng Nai, bao gồm: 

- Vang Ca Cao, 

- Bột Ca Cao nguyên chất, 

- Bột Ca Cao sữa 3in1. 

 

                                                                                                              


