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درباره ریتون سیروپ

ســیروپ هــای ریتــون بــدون طعــم دهنــده و اســانس هــای مصنوعــی میباشــد و تمامــی 

ســیروپ هــا از میــوه هــای طبیعــی بــا تکنیــک عصــاره گیــری پــرس ســرد )cold press( و ادویــه 

ــود. ــتفاده میش ــری اس ــاره گی ــد عص ــای جدی ــک ه ــا تکنی ــت ب ــا کیفی ــای ب ه

و  ســاخت  در  و  باشــد  مــی  طبیعــی  ریتــون  هــای  ســیروپ  هــای  طعــم  و  هــا  رنــگ  تمــام 

ــیدنی  ــی نوش ــم طبیع ــم طع ــا بتونی ــم ت ــام دادی ــمون رو انج ــام تالش ــا تم ــیون آن ه فرموالس

هــای شــمارو حفــظ کنیــم.

ــی  ــای طبیع ــده ه ــظ کنن ــند و از تغلی ــن میباش ــپارتام و گلوت ــدون آس ــون ب ــای ریت ــیروپ ه س

ــور  ــند ، همینط ــوردار باش ــتانداردی برخ ــاال و اس ــی ب ــا از چگال ــت ت ــده اس ــتفاده ش ــا اس در آن ه

ــد. ــا ۵۰( میباش ــن ۴۵ ت ــود ) بی ــزان خ ــن می ــن تری ــوالت در پایی ــن محص ــس )brix( ای بریک

ــت  ــن کیفی ــاال تری ــا ب ــا ب ــیروپ ه ــا س ــد ت ــرده ان ــود را ک ــالش خ ــی ت ــون تمام ــن ریت متخصصی

طعمــی و عطــری بــه دســت مصــرف کننــده برســد.

هــدف اصلــی مــا تولیــد ســیروپ هــای بــا کیفیــت،  بــا طعــم هــای طبیعــی و بــا حداقــل شــکر و 

در عیــن حــال اقتصــادی مــی باشــد.

این سیروپ ها به مدت ۶ ماه قابل نگهداری میباشد.

حافظ صفایی 

موسس مولکوالر ریتون
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سیروپ بلک بری ) شاتوت(

ســیروپ شــاه تــوت تهیــه شــده از شــاه تــوت دهســتان 

ســوقان ، قطــب شــاه تــوت ایــران اســت.

ایــن ســیروپ دارای رنــگ قرمــز جــذاب و خــایص اســت کــه 

از بقیــه ی ســیروپ هــا متمایــز میشــود.

ــیرین  ــرش و ش ــی ت ــای طعم ــت ه ــر ن ــی نظی ــیروپ ب ــن س ای

شــاتوت رو شــامل میشــود و غلظــت طعمــی بســیار باالیــی  

دارد.

بریکس نهایی:۵۰

قیمت : ۱۷۵ تومان
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سیروپ تروپیکال

ســیروپ جــذاب تروپیــکال تشــکیل شــده از پشــن فــروت 

هــای تــازه و طبیعــی انبــه ی هرمــزگان و آنانــاس وارداتــی 

میباشــد کــه بــا نســبیت مناســب بــا هــم ترکیــب و بــه روش 

عصــاره گیــری بــا پــرس ســرد تهیــه شــده انــد در نــت هــای 

طعمــی ایــن ســیروپ طعــم طبیعــی پشــن فــروت بــه وضــوح 

دیــده میشــود. 

بریکس نهایی : ۵۰

قیمت : ۱۸۵ تومان

New
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سیروپ  توت  فرنگی وحیش

ــه  ــی درج ــوت فرنگ ــده از ت ــه ش ــی تهی ــوت فرنگ ــیروپ ت س

ــت. ــنندج اس ــک س ی

ــک  ــا تکنی ــی ب ــوت فرنگ ــری ت ــاره گی ــیروپ از عص ــن س ای

ــیرین دارد و  ــرش و ش ــی ت ــود و طعم ــه میش ــرس تهی کلدپ

ــت.  ــی اس ــه صورت ــل ب ــز مای ــگ آن قرم رن

بریکس نهایی: ۵۰

قیمت : ۱۶۰ تومان
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سیروپ لوندر فرانسوی

لونــدر  وارداتــی  گیــاه  از  شــده  تهیــه  لونــدر  ســیروپ 

فرانســوی اســت کــه بــا تکنیــک عصــاره گیــری بــا بخــار 

میشــود. تهیــه 

بــرای رنــگ دادن بــه این ســیروپ از جلبــک فایکوســیانین 

و بیــت روت اســتفاده میشــود کــه نتیجــه آن رنگــی بنفــش 

و جــذاب اســت.

ــای گل  ــراه اروم ــه هم ــی ب ــای تلخ ــه ه ــیروپ رگ ــن س در ای

ــود. ــس میش ــدر ح لون

بریکس نهایی:۴۵

قیمت : ۱۵۰ تومان
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سیروپ رزبری

ســیروپ رزبــری تهیــه شــده از رزبــری هــای کشــت شــده بــه 

روش هیدروپونیــک اســت کــه طعــم و عطــر بســیار قــوی 

دارنــد. 

ایــن ســیروپ عصــاره کلــد پــرس خالــص رزبــری هســت کــه 

تــریش بــری گونــه و رنــگ قرمــز مایــل بــه صورتــی جذابیت، 

ایــن ســیروپ را دو چنــدان میکنــد

بریکس نهایی:  ۵۵

قیمت : ۲۴۰ تومان

New
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سیروپ کیوی کیوی

سیروپ کیوی تهیه شده از کیوی مازندران است.

ایــن  مطلوبــدد  اســیدیته  و  نگهــداری  بــردن  بــاال  بــرای 

اســت. شــده  اســتفاده  مالیــک  اســید  از  ســیروپ 

همچنــان تــریش ایــن ســیروپ نیــز بــه علــت وجــود مالیــک 

اســید در ترکیبــات آن اســت.

ــک  ــوی از جلب ــیروپ کی ــذاب س ــبز ج ــگ س ــاد رن ــرای ایج ب

ــواد  ــه م ــچ گون ــت و هی ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــای طبیع ه

صنعــیت در آن وجــود نــدارد.

اســیدیته بــاال و عطــر طبیعــی کیــوی طعــم بســیار جذابــی 

در نوشــیدنی ایجــاد میکنــد.

بریکس نهایی :۵۰

قیمت : ۱۶۰ تومان
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سیروپ  پرتقال رزماری

ــن و  ــال تنکاب ــده از پرتق ــه ش ــاری تهی ــال رزم ــیروپ پرتق س

ــت. ــون اس ــه ی ریت ــده در گلخان ــته ش ــاری کاش رزم

بــا  رزمــاری  عصــاره  و  ســرد  پــرس  روش  بــه  پرتقــال  آب 

میشــود. تولیــد  بخــار  بــا  گیــری  عصــاره  تکنیــک 

رزمــاری  عطــر  همــراه  بــه  پرتقــال  شــیرین  و  تــرش  طعــم 

ــده  ــری ش ــی نظی ــری ب ــی و عط ــب طعم ــاد ترکی ــث ایج باع

اســت.

بریکس نهایی :۵۰

قیمت : ۱۶۰ تومان
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سیروپ سماق چای ترش

ســیروپ چــای تــرش ســماق تهیــه شــده از بــا کیفیــت تریــن 

و تــازه تریــن چــای تــرش ایرانــی و ســماق آذربایجــان شــرقی 

میباشــد.

ــی  ــزان کم ــیروپ از می ــن س ــداری ای ــردن نگه ــاال ب ــرای ب ب

اســید ســیتریک اســتفاده شــده اســت.

ایــن ســیروپ دارای طعمــی تــرش ، غلظــت بــاال و رنــگ قرمــز 

بــه همــراه گیس ســماق میباشــد.

بریکس نهایی : ۴۱

قیمت : ۱۶۰ تومان
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سیروپ  زرشک چیلی

صادراتــی  زرشــک  از  شــده  تهیــه  چیلــی  زرشــک  ســیروپ 

شهرســتان قائنــات در اســتان خراســان اســت کــه همــراه بــا 

ــت. ــده اس ــم دار ش ــمنان طع ــی س ــک آب ــی و نم ــل چیل فلف

ــگ  ــراه رن ــه هم ــد ب ــرش و تن ــی ت ــی دارای طعم ــک چیل زرش

ــد. ــی میباش ــزه ی نمک ــه م ــا ت ــک ب ــذاب زرش ج

بریکس نهایی:۵۰

قیمت : ۱۵۵ تومان
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سیروپ  هالوپینو

ــت  ــبز اس ــوی س ــده از هالوپین ــه ش ــو تهی ــیروپ هالوپین س

کــه بــا ترکیبــات اســیدی طعمــی فــوق العــاده تنــد بــه 

همــراه کمــی تــریش را داراســت.

ــی را در  ــدی جذاب ــیروپ تن ــن س ــی از ای ــزان کم ــتفاده می اس

ــد. ــاد میکن ــما ایج ــیدنی ش نوش

بریکس نهایی:۴۹

قیمت : ۱۴۵ تومان
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سیروپ بلوزست

ســیروپ بلوزســت تهیــه شــده از پوســت پرتقــال اســت کــه 

بــه روش عصــاره گیــری بــا بخــار تولیــد میشــود.

جلبــک  از  ســیروپ  ایــن  آبــی  رنــگ  ســاخت  بــرای 

فایکوســیانین اســتفاده میشــود و هیــچ گونــه رنــگ و 

نیســت.  موجــود  آن  در  مصنوعــی  اســانس 

عطــر پوســت پرتقــال ایــن ســیروپ بــی نظیــر را تکمیــل 

میکنــد و عطــر و رنــگ بــی نظیــری رو بــه نوشــیدنی هــا 

اضافــه میکنــد.

بریکس نهایی:۴۸

قیمت : ۱۵۰ تومان
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سیروپ  تریپل زست

پوســت  ترکیــب  از  شــده  تهیــه  زســت  تریپــل  ســیروپ 

تکنیــک  بــا  کــه  میباشــد  کامکــوات  و  لیمــو   ، پرتقــال 

میشــود. تولیــد  بخــار  بــا  گیــری  عصــاره 

ــر  ــراه عط ــه هم ــیرین ب ــخ و ش ــم تل ــک دارای طع ــل س تریپ

مرکباتــی اســت.

بریکس نهایی:۴۸

Triple ZestTriple ZestTriple ZestTriple ZestTriple Zest

قیمت : ۱۵۰ تومان
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سیروپ  گراناداین)انار(

ســیروپ گرانادایــن ریتــون،  تهیــه شــده از انــار شهرســتان 

نــی ریــز اســتان فــارس اســت کــه شــهرت جهانــی دارد.

در تهیــه ایــن ســیروپ عــالوه بــر عصــاره ی انــار تازه از پوســت 

انــار هــم بــرای ایجاد گیس آن اســتفاده شــده اســت.

عطــر تــازه ســیروپ انــار حــس و حــال فــوق العــاده ای عــالوه 

بــر رنــگ بــه نوشــیدنی شــما میدهــد.

بریکس نهایی:۵۰

قیمت : ۱۶۰ تومان
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سیروپ سیب دارچین

ســیروپ ســیب دارچیــن تهیــه شــده از ســیب درخــیت ارومیــه 

و دارچیــن ســریالنکایی میباشــد.

روش  بــه  دارچیــن  چــوب  و  ســرد  پــرس  بــا  زرد  ســیب  آب 

تقطیــر تهیــه و ترکیــب شــده انــد و ایــن ســیروپ فــوق 

دادنــد. تشــکیل  را  العــاده 

ایــن ســیروپ طعــم شــیرین ســیب بــه همــراه عطــر و تنــدی 

عــرق دارچیــن را داراســت.

بریکس نهایی :۴۴

قیمت : ۱۶۰ تومان
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سیروپ نعنا فلفلی

در  داراب  نعنــای  بــرگ  از  شــده  تهیــه  فلفلــی  نعنــا  ســیروپ 

میباشــد فــارس  اســتان 

که با تکنیک تقطیر عصاره گیری شده است.

در ایــن ســیروپ از هیــچ گونــه رنــگ و اســانس مصنوعــی 

اســتفاده نشــده اســت  و تمامــی عطــر جــذاب ایــن ســیروپ بــر 

گرفتــه از نعنــای بــا کیفیــت و دقــت در عصــاره گیــری میباشــد

بریکس نهایی:۵۴

قیمت : ۱۴۵ تومان
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سیروپ آلبالو

ــه  ــو ب ــازه آلبال ــاره ی ت ــده از عص ــه ش ــون تهی ــو ریت ــیروپ آلبال س

ــراه  ــه هم ــیریین  ب ــریش و ش ــه ت ــد ک ــرد می باش ــرس س روش پ

نــت هــای طعمــی البالــو در ایــن ســیروپ بــه جذابیــت هــای آن 

ــت. ــرده اس ــه ک اضاف

بریکس نهایی : ۵۵

قیمت : ۱۴۵ تومان
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سیروپ  فندق

ســیروپ فنــدق تشــکیل شــده از فنــدق تــازه اشــکورات  

ــت  ــت رس ــا پوس ــده ب ــرد ش ــای خ ــدق ه ــد فن ــر میباش رودس

میشــوند و نــت هــای طعمــی طبیعــی فنــدق بــه وضــوح در 

ــود.  ــاس میش ــیروپ احس ــن س ای

الزم بــه ذکــر اســت کــی هیــچ گونــه اســانیس در ایــن 

اســت نشــده  اســتفاده  ســیروپ 

بریکس نهایی : ۵۵

قیمت : ۱۶۵ تومان

New
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سیروپ وانیل  ماداگاسکار

ــکار  ــل ماداگاس ــاقه وانی ــده از س ــه ش ــل تهی ــیروپ وانی س

وارداتــی اســت کــه بــه ســفارش شــرکت ســیروپ ســازی 

ریتــون برداشــت و ارســال میشــود.

رطوبــت ســاقه وانیــل ماداگاســکار ۳۴ تــا ۳۸ درصــد اســت 

کــه همیــن مســئله باعــث ایجــاد طعــم و عطــر بــی نظیــر در 

این ســیروپ میشــود.

بــرای آزاد کــردن طعــم وانیــل از نمــک آبــی ســمنان در ایــن 

ســیروپ اســتفاده میشــود. 

بریکس نهایی:۵۰

قیمت : ۱۶۰ تومان
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سیروپ راک کندی ) کارامل(

یکــی از ســیروپ هــای پرطرفــدار در عیــن حــال حســاس 

ریتــون ســیروپ راک کنــدی اســت چــون در میــزان کاراملی 

ــت. ــادی الزم اس ــت زی ــکر دق ــردن ش ک

ایــن ســیروپ دارای مقــداری وانیــل ماداگاســکار و نمــک 

آبــی ســمنان اســت.

ــکر  ــردن ش ــی ک ــر کارامل ــیروپ در اث ــن س ــذاب ای ــگ ج رن

ــل  ــی در آن دخی ــگ مصنوع ــه رن ــچ گون ــده و هی ــاد ش ایج

ــت. نیس

بریکس سیروپ :۵۰

قیمت : ۱۳۵ تومان
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سیروپ دارچین

ایــن ســیروپ تهیــه شــده از دارچیــن ســریالنکایی اســت 

ــت. ــده اس ــری ش ــاره گی ــر عص ــک تقطی ــا تکنی ــه ب ک

دارچیــن  اســانس  گونــه  هیــچ  دارچیــن  ســیروپ  در 

اســتفاده نشــده اســت و تمامــی عطــر و طعــم جــذاب ایــن 

ســیروپ در اثــر عصــاره گیــری درســت و کیفیــت چــوب 

میباشــد. آن  دارچیــن 

ایــن  در  دارچیــن  طبیعــی  شــیریین  و  تنــد  طعــم  و  عطــر 

می باشــد. فــرد  بــه  منحصــر  بســیار  ســیروپ 

بریکس نهایی: ۳۹

قیمت : ۱۶۰ تومان
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سیروپ ها

سیروپ بلک بری ) شاتوت(

۱۷۵/۰۰۰ تومان

سیروپ  توت  فرنگی وحیش

۱۶۰/۰۰۰ تومان

سیروپ رزبری

۲۴۰/۰۰۰ تومان

سیروپ  پرتقال رزماری

۱۶۰/۰۰۰ تومان

سیروپ  زرشک چیلی

۱۵۵/۰۰۰ تومان

سیروپ بلوزست

۱۵۰/۰۰۰ تومان

سیروپ  گراناداین)انار(

۱۶۰/۰۰۰ تومان

سیروپ نعنا فلفلی

۱۴۵/۰۰۰ تومان

سیروپ  فندق

۱۶۵/۰۰۰ تومان
سیروپ راک کندی ) کارامل(

۱۳۵/۰۰۰ تومان
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سیروپ تروپیکال

۱۸۵/۰۰۰ تومان

سیروپ لوندر فرانسوی

۱۵۰/۰۰۰ تومان

سیروپ کیوی کیوی

۱۶۰/۰۰۰ تومان

سیروپ سماق چای ترش

۱۶۰/۰۰۰ تومان

سیروپ  هالوپینو

۱۴۵/۰۰۰ تومان

سیروپ  تریپل زست

۱۵۰/۰۰۰ تومان

سیروپ سیب دارچین

۱۶۰/۰۰۰ تومان

سیروپ آلبالو

۱۴۵/۰۰۰ تومان

سیروپ وانیل  ماداگاسکار

۱۶۰/۰۰۰ تومان
سیروپ دارچین

۱۶۰/۰۰۰ تومان



تماس با ما

شماره تماس : ۰۲۱۲۸۴۲۴۶۴۳  -  ۰۹۱۹۴۷۰۷۷۰۲

Instagram : Rhyton.shopping

آدرس کارخانه: اصفهان ، شهرک صنعیت جی

www.Molecular-Rhyton.com 
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