مجتمع کشت و صنعت کیمیا عصاره کاشان
این شرکت با برند تاراگل  ،در زمینه تولید تونر های مختلف گالب و عرقیات گیاهی  ،فعالیت خودرا از سال
 3179بصورت صنعتی آغاز نمود .این مجتمع دارای واحد تولید اسانس های طبیعی  ،گالب و عرقیات گیاهی
 ،افشره و تهیه و توزیع گیاهان خشک دارویی واقع در شهرستان کاشان می باشد.

این مجتمع با مدیریت آقای مهندس حامد حمیدی با بهره گیری از تجربیات غنی گذشته ،ارائه دهنده
محصوالتی است که با برخورداری از فضایی سالم و بهداشتی و مطابق با استانداردهای روز دنیا و بهرمندی از
آزمایشگاه های مجهز و دستگاه های مدرن و تمام اتوماتیک در زمینهی تولید ،پاستوریزه و بسته بندی بیش
از  97نوع عرقیات ؛ و تولید انواع تونر های مختلف در زمینه آرایشی بهداشتی این شرکت را از دیگر
تولیدکنندگان متمایز ساخته است.

مجتمع کشت و صنعت کیمیا عصاره کاشان در طی تمامی مراحل فعالیت خود برچهار اصل کیفیت  ،نوآوری،
قیمت مناسب و رضایت مشتری تاکید داشته است .لذا مشتری مداری و توجه به نیازهای مشتریان و پذیرش
پیشنهادات و انتقادات آنان را سرلوحه ی اساس خود قرار داده و سبد محصوالت خود را متنوع تر نموده است
و پای بندی به این اصول باعث پیشرفت روز افزون این شرکت گردیده است.
این شرکت دارنده نشان سیب سالمت و پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو ایران می باشد.

نام شرکت :مجتمع کشت و صنعت کیمیا عصاره کاشان
نوع شرکت :خصوصی
نوع فعالیت :تولیدکننده
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زمینه اصلی فعالیت :اسانس های طبیعی و ارگانیک  ،انواع تونر های آرایشی و بهداشتی گالب  ،عرقیات ،
گالب و عرقیات سنگین و غلیظ درانواع بسته بندی  ،طعم دهنده  ،افشره ها
نام و نام خانوادگی مدیرعامل :مهندس حامد حمیدی
پست الکترونیکی info@Kimiya-osare.com :

محصوالت:
ویژگیهای منحصر به فرد محصوالت این شرکت:
کامال اورگانیک و طبیعی
کامال بهداشتی و پاستوریزه
بدون نگهدارنده
محافظت شده از نور مخرب خورشید
محافظت شده از هوای بیرون و اکسیداسیون
سهولت در مصرف و مسافرتی
نوشیدنی مفید با خواص دارویی خاص هر محصول
بسته بندی بسیار شیک و کم حجم
انواع اسانس های طبیعی  :اسانس گل محمدی  ،اسانس نعنا  ،اسانس پونه  ،اسانس کاکوتی  ،اسانس
آویشن  ،اسانس شوید  ،اسانس ریحان  ،اسانس خیار  ،اسانس سیر  ،اسانس رزماری  ،اسانس اکالیپتوس ،
اسانس سنبل الطیب  ،اسانس رازیانه  ،اسانس رزماری  ،اسانس اکالیپتوس  ،اسانس موز  ،اسانس رازیانه ،
اسانس دارچین  ،اسانس میخک  ،اسانس هل  ،اسانس گشنیز  ،اسانس زنجبیل  ،اسانس زیره  ،اسانس
شنبلیله  ،اسانس بهارنارنج  ،اسانس بابونه  ،اسانس بومادران  ،اسانس گزنه  ،اسانس گل گاوزبان  ،اسانس
مریم گلی  ،اسانس زنیان  ،اسانس بادرنجبویه و اسانس اسطوخودوس.
انواع طعم های خوراکی طبیعی محلول در چربی  :طعم دهنده نعناع  ،طعم دهنده پونه  ،طعم دهنده
کاکوتی  ،طعم دهنده آویشن و طعم دهنده شوید

2

تونر های آرایشی  -بهداشتی
انواع طعم های خوراکی طبیعی محلول در آب  :طعم دهنده نعناع  ،طعم دهنده پونه  ،طعم دهنده
کاکوتی  ،طعم دهنده آویشن  ،طعم دهنده شوید و انواع طعم دهنده دوغ
عرقیات گیاهی در انواع بطری های شیشه ای و پت در حجم های مختلف از  05سی سی تا 0555
لیتری  :گالب  ،عرق نعنا ،عرق بهارنارنج  ،عرق آویشن  ،عرق هل  ،عرق دارچین  ،عرق شوید  ،عرق
اسطوخودوس  ،عرق شاهتره  ،عرق رازیانه  ،عرق پونه  ،عرق بید مشک  ،عرق کاسنی  ،عرق چهل گیاه  ،عرق
شنبلیله  ،عرق بابونه  ،عرق کاکوتی  ،عرق زیره  ،عرق سیر و عرق نسترن
عرقیجات گیاهی  :گالب  ،عرق نعنا  ،عرق بهارنارنج  ،عرق بیدمشک  ،عرق آویشن  ،عرق هل  ،عرق
دارچین  ،عرق شوید  ،عرق اسطوخودوس  ،عرق شاهتره و عرق رازیانه
انواع گیاهان دارویی  :آلوئه ورا ،بادرنجبویه ،اسفرزه ،گل گاوزبان ،شوید ،رزماری ،ختمی ،زنیان ،خاکشیر
،خارخاسک ،رازیانه ،نعناع ،چای ترش ،عناب ،اسطوخودوس ،پنیرک ،مورد ،گزنه ،اکالیپتوس ،مریم گلی ،فلفل
سیاه ،فلفل قرمز ،هل ،شنبلیله ،نسترن ،ترخون ،دارچین ،باباآدم ،بابونه ،همیشه بهار ،سنا ،به لیمو ،اسفناج
،زنجبیل ،میخک ،زیره
ما بر این باور هستیم که در آینده نزدیک بتوانیم بیشترین سهم صادرات عرقیات کشور را به خود اختصاص خواهد داد

راه های ارتباطی:
آدرس  :ایران – اصفهان – کاشان – شهرک صنعتی جعفرآباد – فاز – 2دانش 4
تلفن57327733950 - 51377757121 :
وبسایت ww.Kimiya-osare.com :

ایمیلinfo@Kimiya-osare.com :
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