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    Шығ. №255                                                                                                                                          27.10.2021 

Келісімшарттық өндіріс бойынша  

коммерциялық ұсыныс 

 
Біз сізге буып-түю жөніндегі қызметтердің, тауарлардың барлық мүмкін түрлерінің толық тізбесін 

ұсынуға қуаныштымыз. Тапсырыстың күрделілігіне және Тапсырыс берушінің талаптарына 

қарамастан, біз ең аз мерзімде және қолайлы бағамен жұмыстарды орындаудың мүмкін болатын ең 

жоғары сапасын қамтамасыз етуге кепілдік береміз, жеделдігі үшін барлық тарифтер 100% - ға 

көбейтіледі. 

Атауы  
Өлшем 

бірлігі 

Бағасы 

(тнг) 

Вакуумдық орау  

 

1 қап  20 

Вакуумдық пленка: 

 ені 200мм 

 

 
1см 2 

 ені 280мм  1см 3 

 

Шикізат бойынша коммерциялық ұсыныс 

Атауы  
Өлшем 

бірлігі 
Цена (тнг) 

Қара зире майының капсулалары №0,3гр 

 

1шт 25 

Қара зире майының капсулалары №0,23гр 

 

1шт 20 

Сарымсақ сығындысы бар шаштың тығыздығын арттыруға 

арналған сусабын 

Сипаттама: сарымсақ сығындысы бар шаштың күші мен көлемін 

арттыратын сусабын - бұл шаш өсуін белсендірудің және 

эпидермистің денсаулығын сақтаудың таптырмас құралы. 

1кг  615 
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Сусабынның қаныққан формуласы тамырларды едәуір нығайтуға 

және зақымдалған құрылымды шаштың бүкіл ұзындығы бойымен 

ауырлатпай қалпына келтіруге көмектеседі. 

            Сарымсақтың май сығындысы шашты нәрлендіретін 

компоненттермен толтырады, оларға табиғи жылтыр береді, жақсы 

күтімді көрініс береді. Құрғақтық бас, бөртпелермен шашты 

жақсартады және тамаққа шаш фолликулын нығайтады, шаш 

зақымдалған қалпына келтіреді. 

            Ботаникалық сәмбі, ТҮЙМЕДАҚ, ЖАЛБЫЗ теріні 

ылғалдандырады және жұмсартады, бұйра, жылтыр жұмсақ, иілгіш 

және жеңілдетеді. Органикалық компоненттер бас терісіндегі 

метаболикалық процестерді қалыпқа келтіреді. Табиғи каротин 

бұйраларды жібектей етеді, сынуды жояды және бөлінген ұштардың 

пайда болуына жол бермейді. 

Сусабынның ерекше хош иісі жоқ және күнделікті қолдануға 

жарамды. 

Ақ зығыр тұқымы  

Сипаттама: ақ зығыр тұқымы-әйелдер үшін 

тамаша өнім. 

Астықтың сыртқы қабатында 

ұрықтың қалыпты өсуіне және дамуына ықпал 

ететін лигнандар (фитогормондар), 

лактацияны ынталандырады, менопауза 

кезінде әйелдің әл-ауқатын жақсартады: 

гормоналды теңгерімсіздік көрінісін 

азайтады. 
 

1кг 946 

Зығыр тұқымы 

Сипаттама: зығыр тұқымдары еритін 

диеталық талшықтардың (шырыш пен 

глютеннің) ең бай көзі болып табылады. 

Шырыштың көп болуына байланысты зығыр 

тұқымдары адам ағзасына жұмсартатын және 

жабатын әсер етеді, антитоксикалық әсерге ие. 
 

1кг 825 

 

Дайындау мерзімі 2 жұмыс күнінен басталады. 

Біздің материалдар шошқа етін қамтымайды, өйткені біз Халал стандартын ұстанамыз. 

Кәсіпорын ХАССП, ИСО 9001 сапа стандарттары бойынша сертификатталған, басқа да рұқсат беру 

құжаттары бар. 

Сондай-ақ, сіздің өніміңізді бізде Қазақстан Республикасындағы дәрілік заттардың дерекқорына 

орналастыруды тегін  өткізу, шарттарды ұсынғымыз келеді. 

Құрметпен, 

 

ЖШС"КАЗБАД"  директоры  _____________ Кенгербаев Е.Д 

 


