
MÁY TRỒNG RAU SẠCH - ĐẢM BẢO CHO BỮA CƠM GIA ĐÌNH
Ngày nay hầu hết các loại rau, giá đỗ đều được trồng, chăm sóc bằng các loại thuốc kích thích,
thuốc trừ sâu và các hóa chất vô cùng độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con
người. Giờ đây, với máy trồng rau sạch Facare FC-18, bạn không còn phải lo lắng về điều đó.
                                                  Máy trồng rau sạch Facare FC-18  HSX: Facare   Giá: 679.000
VNĐ  - Máy trồng rau sạch Facare FC-18  chỉ sử dụng nước và hạt giống, không cần bất cứ điều
gì khác. - Máy hoàn toàn tự động trong quá trình sử dụng (tự động bơm nước tưới, tự động cân
bằng nhiệt độ, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng). - Cực kỳ tiết kiệm điện
năng, công suất 30W. - Làm ra rau sạch ( Giá đỗ, các loại rau mầm…) trong thời gian từ 2 -3
ngày. - Nhỏ gọn, đẹp mắt, sạch sẽ, phù hợp với nhu cầu về rau sạch của một gia đình từ 4-8
người. - Có thể trồng nhiều loại rau cùng một lúc, có thể quan sát sự phát triển từng ngày của cây.
- Sử dụng máy trồng rau sạch Facare FC-18 bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng các loại rau
mình tự trồng. - Máy trồng rau sạch Facare FC-18 được thiết kế và sử dụng bộ vi xử lý của Nhật
Bản giúp máy luôn ổn định về độ ẩm, nhiệt độ giúp cây trồng phát triển ổn định, hiệu quả và
nhanh chóng. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt mua sản phẩm bạn có thể liên hệ: Công ty cổ
phần mạng trực tuyến META Địa chỉ: B49, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà
Nội. Điện thoại: (04) 3.7855633 Website: http://www.meta.vn                                         Máy làm
giá đỗ QFR-A801                          HSX: Qiao Furen                           Giá: 720.000 VNĐ
                  Máy trồng rau mầm Green Life                          HSX: Green life                           Giá:
9 4 9 . 0 0 0  V N Đ                               
                                                                                                                                                                  
                                                                                          An Nguyên (Tổng hợp)


