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فرادانه بزرگترین کارخانه تولید خوراک اکسترود حیوانات در خاورمیانه

شرکت فرادانه توسط گروهی از آبزی پروران در سال 1383 پس از اخذ مجوزهای قانونی، در شهرک صنعتی شهرکرد تاسیس 
گردید و در سال 1387 با بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته و نیز تخصص و دانش و متخصصین صنعت تولید 
خوراک دام، طیور و آبزیان موفق به بهره برداری از خطوط تولید پلت و اکسترود شد. پس از چندین سال تالش مستمر و 
کسب موفقیت های پی در پی، شرکت موفق به تولید محصوالتی متنوع و با کیفیت شد که نتیجه آن بدست آوردن سهم 
قابل توجهی از بازار داخلی و شناخته شدن برند فرادانه برای پرورش دهندگان ماهی شد. در حال حاضر شرکت با هدف 
حضور موثرتر در بازار داخلی و خارجی، بر تولید محصوالتی متنوع مطابق با باالترین استانداردهای بین المللی تمرکز کرده 

است.

این شرکت در راستای جهانی سازی محصوالتش با پیروی از استانداردهای ملی و بین المللی، سیستم مدیریت کیفیت                  
)ISO-9001 :2015( و سیستم ایمنی مواد غذایی )ISO-22000 :  2018( و الزامات اصول GMP و HACCP در تمامی مراحل 
تولید و نیز با برخورداری از تیم تحقیق و توسعه بسیار قوی و همکاری نزدیک با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر، زمینه 

ی تولید محصوالت جدید و نوآورانه را فراهم آورده است.
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هم اینک این شرکت  بزرگترین تولید کننده خوراک آبزیان در خاورمیانه با ظرفیت تولید ساالنه 100.000 تن انواع خوراک با 
کیفیت آبزیان می باشد. تالشهای مستمر در راستای افزایش رضایتمندی مشتری، حفظ ثبات کیفیت محصوالت تولیدی 
 شرکت و انطباق آنها با استانداردهای بین المللی موجب شده، این شرکت رتبه نخست صادرات خوراک آبزیان کشور را

به خود اختصاص داده و بعنوان صادر کننده نمونه و واحد نمونه استاندارد معرفی گردد.
همچنین این شرکت در جهت ارائه  محصوالت با کیفیت آبزیان اقدامات بسیارخوبی در زمینه کامل کردن زنجیره تولید 
گوشت آبزیان از تامین مواد اولیه، تولید خوراک، پرورش آبزیان، فراوری و بسته بندی آبزیان تا پخش و عرضه ی این 

محصوالت داشته است.
شرکت فرادانه با توجه به سابقه تولید محصوالت با کیفیت و تجربیات ارزشمندی که در این زمینه دارد و نیز به کارگیری 
متخصصین تغذیه در زمینه خوراک حیوانات خانگی و با تکیه بر ماشین آالت مجهز و بروز خود اقدام به تولید خوراک 

حیوانات خانگی نموده است.
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FaraFood مزایای خوراک سگ

 سالمت پوست و پوشش خارجی بدن
اسید چرب امگا - 3 و ویتامین های موجود در غذا، پوستی براق و سالم را برای حیوان خانگی شما به ارمغان 

می آورد.

ماهیچه ها و استخوان های قوی و سالم
مقادیر باالنس شده کلسیم، فسفر، گلوکزآمین و کندروتین باعث تقویت استخوان ها و ماهیچه ها می شوند.

 تقویت سیستم ایمنی
مقادیر مناسب آنتی اکسیدان های طبیعی و ویتامین E با تأثیر مثبت بر سیستم ایمنی حیوانات خانگی شما، 

آنها را در برابر بیماری ها مقاوم می سازد.

 سالمت مفاصل
وجود مواد مغذی موثر بر سالمت غضروف ها، مفاصل حیوانات خانگی شما را تغذیه و محافظت نموده و 

تحرک مطلوب را برای آنها حفظ می کنند. 

 بهبود هضم
مواد اولیه ای که  با بهترین کیفیت انتخاب و با دقت به صورت حرفه ای عمل آوری شده است، کمک به 

تولید محصولی با قابلیت هضم باال برای حیوانات خانگی شما می نماید.

 فرموالسیون مناسب
وجود مقادیر مناسبی از پروتئین ها، چربی، کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد معدنی که در محصول 

استفاده شده است، موجب فراهم آوردن تمام نیاز های تغذیه ای حیوانات خانگی شما می شود.

 رشد مطلوب
 این محصول حاوی فرموالسیون غنی از پروتئین های حیوانی بوده که انرژی مورد نیاز جهت رشد سالم و

بنیه ای قوی برای سگ های در حال رشد را فراهم می نماید.

 طعم عالی
این محصول دارای طعمی ویژه و منحصر به فرد بوده و به لحاظ بافت خاصی که دارد تغییر خوشایندی برای 

دوست چهار پای شما ایجاد می کند.

بهره وری از فرموالسیون منحصر به فرد و مواد اولیه ی طبیعی و تازه در تولید خوراک FaraFood، سالمتی 
دوست شما را تضمین می نماید.
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1 pcs10 pcs

10 Kg2 Kg

2 kg 10 kg

Ø 10 mm

Puppy With Chicken & Rice
غذای خشک مخصوص توله سگ

مناسب برای تمام نژادهای سگ تا سن 24 - 16 ماهگی

Protein
min

Fat 
Content
min

Crude 
Fibers
max

Ash
max

Moisture
max

%28 %17 %2.5 %7 %10
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غذای  مقدار  محاسبه  برای  شده  توصیه  جدول  از 
روزانه مورد نیاز حیوان استفاده گردد.

غذای روزانه حداقل در سه وعده صبح، ظهر و عصر 
در دسترس حیوان قرار داده شود. 

همیشه آب تازه در اختیار حیوان وجود داشته باشد.

بـروز  باعـث  سـگ،  غـذای  ناگهانـی  دادن  تغییـر 
بـرای  شـود.  مـی  گـوارش  دسـتگاه  در  اختـالل 
جلوگیـری از این مشـكالت، می بایسـت بر اسـاس 
دسـتورالعمل زیر غـذای فارافود بـه تدریج به مدت 

يك هفته با غذای قبلی جایگزین شود.

پروتئیــن طیــور، برنــج، ذرت، ســاردین، كنســانتره 
پروتئینــی گیاهــی، ســویای اکســترود شــده، 
چغنــدر )قندگیــری شــده(، پــودر جلبــک دریایــی، 
مخمــر هیدرولیــز شــده )منبع مانــان الیگوســاکارید 
و بتاگلــوكان(، چربــی طیــور، روغن كتان، لســیتین، 
يــوكا، مكمــل ویتامینــه، ال-كارنيتيــن، كوليــن 
ــای  ــی ه ــه، افزودن ــید آمین ــل اس ــد، مكم كلرای

گیاهی، اسیدهای آلی و آنتی اكسیدان

در مـکان خشـک، خنـک، بـه دور از نور خورشـید و 
رطوبت و دسـترس جانوران موذی نگهداری شـود. 
بـه هنـگام مصـرف بـه تاریـخ تولیـد درج شـده در 

پشت پاکت توجه گردد.
بهترین زمان مصرف: 12 ماه پس از تولید.

ترکیبات

شرایط نگهداری

Feeding Guide

راهنمای غذادهی

روش عادت دهی سگ به غذای جدید

Age 
(Months)

2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

16 - 24

12 Kg 
157 
195 
198 
159 
141 
141 

Adult 
Adult 

18 Kg 
185 
232 
235 
207 
172 
172 
152 

Adult 

30 Kg 
239 
358 
477 
436 
396 
355 
355 

Adult 

40 Kg 
270 
404 
539 
492 
446 
400 
400 
380 

45 Kg 
299 
447 
595 
544 
493 
442 
442 
423 

Adult Dog Weight
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1 pcs10 pcs

10 Kg2 Kg

2 kg 10 kg

Ø 13 mm

Small Adult With Chicken & Rice
غذای خشک مخصوص سگ های نژاد کوچک
مناسب برای سگ های بالغ تا سن 10 سالگی

Protein
min

Fat 
Content
min

Crude 
Fibers
max

Ash
max

Moisture
max

%22 %14 %2.5 %7 %10
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غذای  مقدار  محاسبه  برای  شده  توصیه  جدول  از 
روزانه مورد نیاز حیوان استفاده گردد. 

در  عصر  و  صبح  وعده  دو  در  حداقل  روزانه  غذای 
دسترس حیوان قرار داده شود. 

همیشه آب تازه در اختیار حیوان وجود داشته باشد.

تغییـر دادن ناگهانـی غذای سـگ، باعث بـروز اختالل در 
ایـن  از  بـرای جلوگیـری  گـوارش مـی شـود.  دسـتگاه 
مشـكالت، مـی بایسـت بـر اسـاس دسـتورالعمل زیـر 
غـذای فارافـود بـه تدریج بـه مدت يـك هفته بـا غذای 

قبلی جایگزین شود.

در مـکان خشـک، خنـک، بـه دور از نور خورشـید و 
رطوبت و دسـترس جانوران موذی نگهداری شـود. 
بـه هنـگام مصـرف بـه تاریـخ تولیـد درج شـده در 

پشت پاکت توجه گردد.
بهترین زمان مصرف: 12 ماه پس از تولید.

ترکیبات

شرایط نگهداری

Feeding Guide

راهنمای غذادهی

روش عادت دهی سگ به غذای جدید

Adult Body 
Weight (kg)

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12

30 
50 
65 
80 
95 

110 
135 
155 
170

Daily Feeding 
Amount (gr)

پروتئیــن طیــور، برنــج، ذرت، ســاردین، كنســانتره 
پروتئینــی گیاهــی، ســویای اکســترود شــده، 
چغنــدر )قندگیــری شــده(، پــودر جلبــک دریایــی، 
مخمــر هیدرولیــز شــده )منبع مانــان الیگوســاکارید 
و بتاگلــوكان(، چربــی طیــور، روغن كتان، لســیتین، 
يــوكا، مكمــل ویتامینــه، ال-كارنيتيــن، كوليــن 
ــای  ــی ه ــه، افزودن ــید آمین ــل اس ــد، مكم كلرای

گیاهی، اسیدهای آلی و آنتی اكسیدان
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1 pcs10 pcs

10 Kg2 Kg

2 kg 10 kg

Ø 17 mm

Large Adult With Chicken & Rice
غذای خشک مخصوص سگ های نژاد بزرگ
مناسب برای سگ های بالغ تا سن 6 سالگی

Protein
min

Fat 
Content
min

Crude 
Fibers
max

Ash
max

Moisture
max

%21 %12 %2.5 %7 %10
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غذای  مقدار  محاسبه  برای  شده  توصیه  جدول  از 
روزانه مورد نیاز حیوان استفاده گردد. 

در  عصر  و  صبح  وعده  دو  در  حداقل  روزانه  غذای 
دسترس حیوان قرار داده شود. 

همیشه آب تازه در اختیار حیوان وجود داشته باشد.

بـروز  باعـث  سـگ،  غـذای  ناگهانـی  دادن  تغییـر 
بـرای  شـود.  مـی  گـوارش  دسـتگاه  در  اختـالل 
جلوگیـری از این مشـكالت، می بایسـت بر اسـاس 
دسـتورالعمل زیر غـذای فارافود بـه تدریج به مدت 

يك هفته با غذای قبلی جایگزین شود.

در مـکان خشـک، خنک، بـه دور از  نور خورشـید و 
رطوبت و دسـترس جانوران موذی نگهداری شـود. 
بـه هنـگام مصـرف بـه تاریـخ تولیـد درج شـده در 

پشت پاکت توجه گردد.
بهترین زمان مصرف: 12 ماه پس از تولید.

ترکیبات

شرایط نگهداری

Feeding Guide

راهنمای غذادهی

روش عادت دهی سگ به غذای جدید

Adult Body 
Weight (kg)

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80

265 
315 
360 
405 
450 
480 
520 
555 
590 
630 
660 
695 
730

Daily Feeding 
Amount (gr)

پروتئیــن طیــور، برنــج، ذرت، ســاردین، كنســانتره 
پروتئینــی گیاهــی، ســویای اکســترود شــده، 
چغنــدر )قندگیــری شــده(، پــودر جلبــک دریایــی، 
مخمــر هیدرولیــز شــده )منبع مانــان الیگوســاکارید 
و بتاگلــوكان(، چربــی طیــور، روغن كتان، لســیتین، 
يــوكا، مكمــل ویتامینــه، ال-كارنيتيــن، كوليــن 
ــای  ــی ه ــه، افزودن ــید آمین ــل اس ــد، مكم كلرای

گیاهی، اسیدهای آلی و آنتی اكسیدان
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FaraFood مزایای خوراک گربه

 رشد مطلوب
فرموالسیون غنی از پروتئین و چربی با منشاء حیوانی در ترکیبی باالنس با کربوهیدرات ها، سطح انرژی الزم 

برای رشد بهینه و تقویت بنیه بچه گربه را فراهم می آورد.

DHA
در فرموالسیون این محصوالت از نوعی اسید چرب امگا - 3 به نام DHA استفاده شده که موجب تقویت رشد 

مغز و افزایش قدرت یادگیری بچه گربه ها می شود.

 تقویت سیستم ایمنی
مقادیر مناسب آنتی اکسیدان های طبیعی و ویتامین E با تأثیر مثبت بر سیستم ایمنی حیوانات خانگی شما، 

آنها را در برابر بیماری ها مقاوم می سازد.

 بهبود هضم
مواد اولیه ای که با بهترین کیفیت انتخاب و با دقت به صورت حرفه ای عمل آوری شده است، کمک به 

تولید محصولی خوش خوراک با قابلیت هضم باال و نیز کاهش حجم مدفوع می نماید.

 سالمت دستگاه گوارش
پریبیوتیک ها به همراه زئولیت فعال میکرونیز شده به طور موثر موجب سالمت روده ها و جذب مواد مغذی 

خواهد شد. همچنین موجب جذب سموم تولید شده توسط باکتری ها در دستگاه گوارش شده و نیز با افزایش 
تولید مایع داخل مفصلی موجب تسهیل حرکت حیوان می گردد.

 سالمت پوست و مو
پروتئین حیوانی که به دقت با ترکیبات با منشاء دریایی و اسیدهای چرب امگا - 3 باالنس شده است، 

پوستی درخشان و سالم را برای گربه شما به ارمغان می آورد.
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FaraFood مزایای خوراک گربه

  سالمت دستگاه ادراری
مقادیر باالنس شده مواد معدنی در این غذا، کمک به جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه و بهبود عملکرد کلیه ها 

می نماید.

 ال کارنیتین
اسید آمینه ال کارنیتین به سوخت و ساز چربی ها کمک کرده که نتیجه آن تولید انرژی بوده و نیز موجب 

کاهش وزن می گردد.

 کنترل وزن
در فرموالسیون این محصول سطوح انرژی و میزان چربی ها متناسب با میزان فعالیت کم گربه های خانگی 

باالنس شده و نیز افزایش میزان فیبرهای گیاهی منجر به کنترل افزایش وزن حیوان با شیوه ای سالم و 
مطمئن می شود.

 کنترل شکل گیری توپ مویی
فرموالسیون با قابلیت هضم باال موجب جذب موهای بلع شده در معده با ترکیبات فیبری ویژه شده که به 

راحتی از طریق دستگاه گوارش دفع می شوند.

 کاهش بوی مدفوع
منابع پروتئینی دست چین شده در این محصوالت که قابلیت هضم آسان و ارزش بیولوژیک باالیی دارند به 

همراه زئولیت فعال میکرونیز شده موجب کاهش حجم و بوی نامطبوع مدفوع می گردد.

بهره وری از فرموالسیون منحصر به فرد و مواد اولیه ی طبیعی و تازه در تولید خوراک FaraFood، سالمتی 
دوست شما را تضمین می نماید.
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1 pcs10 pcs

10 Kg2 Kg

2 kg 10 kg

Ø 7.5 mm

Kitten With Chicken & Rice
غذای خشک مخصوص بچه گربه

مناسب برای تمام نژادهای گربه تا سن 12 - 2 ماهگی

Protein
min

Fat 
Content
min

Crude 
Fibers
max

Ash
max

Moisture
max

%36 %18 %2.5 %8 %10
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غذای  مقدار  محاسبه  برای  شده  توصیه  جدول  از 
روزانه مورد نیاز حیوان استفاده گردد.

در ابتدا حجم پیشنهاد شده غذای بین 4 تا 6 وعده 
در روز تقسیم گردد و با افزایش سن 2 تا 3 وعده در 

روز کافی می باشد.
داشته  وجود  حیوان  دسترس  در  تازه  آب  همیشه 

باشد.

بـروز  باعـث  گربـه،  غـذای  ناگهانـی  دادن  تغییـر 
بـرای  شـود.  مـی  گـوارش  دسـتگاه  در  اختـالل 
جلوگیـری از این مشـکالت، می بایسـت بر اسـاس 
دسـتورالعمل زیر غـذای فارافود بـه تدریج به مدت 

یک هفته با غذای قبلی جایگزین شود. 

گیاهــی،  پروتئینــی  کنســانتره  طیــور،  پروتئیــن 
نشاســته  برنــج،  ماهــی،  پــودر  ذرت،  گلوتــن 
ســیب زمینــی، آرد گنــدم، ذرت، چغنــدر )قندگیــری 
پــودر جلبــک دریایــی، مخمــر هیدرولیــز  شــده(، 
ــوکان(،  ــاکارید و بتاگل ــو س ــان الیگ ــع مان ــده )منب ش
ســویا،  روغــن  ماهــی،  روغــن  طیــور،  چربــی 
ــل  ــی، مکم ــل معدن ــیلیوم، مکم ــوکا، پس ــیتین، ی لس
کلرایــد،  کولیــن  توریــن،  ال-کارنیتیــن،  ویتامینــه، 
میکرونیــزه،  کلینوپتیولیــت  آمینــه،  اســید   مکمــل 

عصاره های گیاهی، اسیدهای آلی و آنتی اکسیدان

در مـکان خشـک، خنک، بـه دور از  نور خورشـید و 
رطوبت و دسـترس جانوران موذی نگهداری شـود. 
بـه هنـگام مصـرف بـه تاریـخ تولیـد درج شـده در 

پشت پاکت توجه گردد.
بهترین زمان مصرف: 12 ماه پس از تولید.

ترکیبات

شرایط نگهداری

Feeding Guide

راهنمای غذادهی

روش عادت دهی گربه به غذای جدید

Kitten’s  
Weight (kg)

0.5 - 1.5 
1.5 - 3.0 
2.0 - 4.0 
3.0 - 5.0

19 - 48 
38 - 77 

51 - 102 
58 - 96

Daily Feeding  
Amount (gr/Day)

Kitten’s  
Age

Up to 4 Months 
4 - 6 Months 
6 - 9 Months 

9 - 12 Months
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1 pcs10 pcs

10 Kg2 Kg

2 kg 10 kg

Ø 9.5 mm

Indoor With Chicken & Rice
غذای خشک مخصوص گربه بالغ داخل خانه

مناسب برای تمام نژادهای گربه تا سن 7 سالگی

Protein
min

Fat 
Content
min

Crude 
Fibers
max

Ash
max

Moisture
max

%29 %12 %4 %8 %10
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غذای  مقدار  محاسبه  برای  شده  توصیه  جدول  از 
روزانه مورد نیاز حیوان استفاده گردد.

ظرف غذا یک بار در روز و با حجم توصیه شده پر 
گشته و در دسترس حیوان قرار گیرد.

داشته  وجود  حیوان  دسترس  در  تازه  آب  همیشه 
باشد.

بـروز  باعـث  گربـه،  غـذای  ناگهانـی  دادن  تغییـر 
بـرای  شـود.  مـی  گـوارش  دسـتگاه  در  اختـالل 
جلوگیـری از این مشـکالت، می بایسـت بر اسـاس 
دسـتورالعمل زیر غـذای فارافود بـه تدریج به مدت 

یک هفته با غذای قبلی جایگزین شود. 

گیاهــی،  پروتئینــی  کنســانتره  طیــور،  پروتئیــن 
نشاســته  برنــج،  ماهــی،  پــودر  ذرت،  گلوتــن 
ســیب زمینــی، آرد گنــدم، ذرت، چغنــدر )قندگیــری 
پــودر جلبــک دریایــی، مخمــر هیدرولیــز  شــده(، 
ــوکان(،  ــاکارید و بتاگل ــو س ــان الیگ ــع مان ــده )منب ش
ســویا،  روغــن  ماهــی،  روغــن  طیــور،  چربــی 
ــل  ــی، مکم ــل معدن ــیلیوم، مکم ــوکا، پس ــیتین، ی لس
کلرایــد،  کولیــن  توریــن،  ال-کارنیتیــن،  ویتامینــه، 
میکرونیــزه،  کلینوپتیولیــت  آمینــه،  اســید   مکمــل 

عصاره های گیاهی، اسیدهای آلی و آنتی اکسیدان

در مـکان خشـک، خنک، بـه دور از  نور خورشـید و 
رطوبت و دسـترس جانوران موذی نگهداری شـود. 
بـه هنـگام مصـرف بـه تاریـخ تولیـد درج شـده در 

پشت پاکت توجه گردد.
بهترین زمان مصرف: 12 ماه پس از تولید.        

ترکیبات

شرایط نگهداری

Feeding Guide

راهنمای غذادهی

روش عادت دهی گربه به غذای جدید

Cat’s  
Weight (kg)

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

27 - 41 
36 - 54 
44 - 66 
52 - 65 
59 - 89 
66 - 99 

72 - 109 
79 - 118 

106 - 127

Daily Feeding
Amount (gr/day)
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1 pcs10 pcs

10 Kg2 Kg

2 kg 10 kg

Ø 9 mm

Sterilised With Chicken & Rice
غذای خشک مخصوص گربه بالغ عقیم شده

مناسب برای تمام نژادهای گربه

Protein
min

Fat 
Content
min

Crude 
Fibers
max

Ash
max

Moisture
max

%37 %12 %6 %9 %10
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بـروز  باعـث  گربـه،  غـذای  ناگهانـی  دادن  تغییـر 
بـرای  شـود.  مـی  گـوارش  دسـتگاه  در  اختـالل 
جلوگیـری از این مشـکالت، می بایسـت بر اسـاس 
دسـتورالعمل زیر غـذای فارافود بـه تدریج به مدت 

یک هفته با غذای قبلی جایگزین شود. 

گیاهــی،  پروتئینــی  کنســانتره  طیــور،  پروتئیــن 
نشاســته  برنــج،  ماهــی،  پــودر  ذرت،  گلوتــن 
ســیب زمینــی، آرد گنــدم، ذرت، چغنــدر )قندگیــری 
پــودر جلبــک دریایــی، مخمــر هیدرولیــز  شــده(، 
ــوکان(،  ــاکارید و بتاگل ــو س ــان الیگ ــع مان ــده )منب ش
ســویا،  روغــن  ماهــی،  روغــن  طیــور،  چربــی 
ــل  ــی، مکم ــل معدن ــیلیوم، مکم ــوکا، پس ــیتین، ی لس
کلرایــد،  کولیــن  توریــن،  ال-کارنیتیــن،  ویتامینــه، 
میکرونیــزه،  کلینوپتیولیــت  آمینــه،  اســید   مکمــل 

عصاره های گیاهی، اسیدهای آلی و آنتی اکسیدان

در مـکان خشـک، خنک، بـه دور از  نور خورشـید و 
رطوبت و دسـترس جانوران موذی نگهداری شـود. 
بـه هنـگام مصـرف بـه تاریـخ تولیـد درج شـده در 

پشت پاکت توجه گردد.
بهترین زمان مصرف: 12 ماه پس از تولید.

ترکیبات

شرایط نگهداری

Feeding Guide

راهنمای غذادهی

روش عادت دهی گربه به غذای جدید

Cat’s 
Weight (kg)

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10
11
12
13

30 - 35 
40 - 45 
45 - 55 
55 - 65 
60 - 70 
70 - 80 
70 - 85 
80 - 95 

85 - 100 
95 - 110 
95 - 115 

100 - 120 

Daily Feeding 
Amount (gr/day)

غذای  مقدار  محاسبه  برای  شده  توصیه  جدول  از 
روزانه مورد نیاز حیوان استفاده گردد.

ظرف غذا یک بار در روز و با حجم توصیه شده پر 
گشته و در دسترس حیوان قرار گیرد.

داشته  وجود  حیوان  دسترس  در  تازه  آب  همیشه 
باشد.


