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Dự án Khu nhà ở Biconsi Riverside tọa lạc ven 
sông Đồng Nai hiền hòa và thoáng mát. Với 

vị trí liền kề đường DT 747, gần Trung tâm hành 
chính Thị xã Tân Uyên, thuận tiện di chuyển đến 
các khu công nghiệp, Biconsi Riverside đang thu 
hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Đặc biệt, 
sau khi chủ trương xây dựng Cầu Bạch Đằng 2 
được khởi công ngày 27/12/2021, tạo thuận lợi 
giao thương giữa TX. Tân Uyên và tỉnh Đồng Nai, 
giúp tăng giá trị cho dự án Khu nhà ở Biconsi 
Riverside.
     Ngoài vị trí vàng, Biconsi Riverside còn sở hữu 
chuỗi tiện ích đẳng cấp và đa dạng. Không chỉ 
mang đến không gian sống xanh, gần gũi thiên 
nhiên, dự án còn được quy hoạch đồng bộ, đem 
lại cuộc sống tiện nghi và hiện đại cho cư dân với 
các tiện ích nội khu đã và đang được xây dựng 
hoàn thiện như: công viên cảnh quan ven sông, 
hồ bơi, phòng tập gym, nhà hàng - café view 
sông, bến du thuyền, đường dạo bộ ven sông, 
khu thương mại dịch vụ,…

CƠ HỘI SỞ HỮU NGAY NHÀ PHỐ LIÊN KẾ VEN SÔNG TẠI DỰ ÁN BICONSI RIVERSIDE
VỚI NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG.

NHANH LIÊN HỆ HOTLINE: 0989178777 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT.

Sức hút từ dự ánSức hút từ dự án
NHÀ PHỐ VEN SÔNGNHÀ PHỐ VEN SÔNG
BICONSI RIVERSIDEBICONSI RIVERSIDE
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Stretching (giãn cơ) bao gồm các động tác kéo giãn cơ nhằm duy trì cơ thể 
dẻo dai, khỏe mạnh, tăng độ linh hoạt cho các khớp, cơ. Stretching phù hợp 

với tất cả mọi người, đặc biệt là những người tập luyện thể thao. 
Giãn cơ có 2 kiểu là giãn cơ tĩnh (static stretching) và giãn cơ động (dynamic 
stretching).
     Lợi ích của stretching giãn cơ
-Giảm căng cứng cơ, gia tăng độ linh hoạt cho các khớp 
-Nâng cao khả năng phối hợp giữa các nhóm cơ
-Tăng tuần hoàn máu
-Giảm đau nhức và  phục hồi cơ bắp
-Nâng cao hiệu quả của các hoạt động vận động, thể dục thể thao

S T R E T C H I N G
VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CHO SỨC KHỎEVÀ NHỮNG LỢI ÍCH CHO SỨC KHỎE

Trường Mầm Non Ngôi Sao Hạnh Phúc được 
nhiều phụ huynh đánh giá là một trong những 

trường mầm non có chương trình chăm sóc, nuôi 
dưỡng và giáo dục chất lượng, là ngôi trường an 
toàn - sạch sẽ - hiện đại cho các con.
     Với lợi thế nằm tại Khu dân cư Hiệp Thành III, 
mặt tiền đường lớn, giúp phụ huynh có thể dễ 
dàng đưa đón trẻ đến trường. Không gian trường 
rộng rãi, được trồng nhiều cây xanh và hoa cỏ, 
vừa tạo bóng mát, vừa giúp trẻ gần gũi hơn với 
thiên nhiên. Cơ sở vật chất như phòng học, phòng 
y tế, bếp ăn, khu vui chơi, bãi cát, đồi cỏ, sân bóng 
mini được đầu tư hoàn thiện, giúp trẻ có đủ không 
gian vừa học tập, vừa vui chơi. 
     Chương trình giáo dục theo phương châm “Lấy 
trẻ làm trung tâm”, áp dụng các phương pháp giáo 

dục tiên tiến như phương pháp STEAM, phương 
pháp Montessori, phương pháp Reggio Emilia,... 
giúp các bé phát triển toàn diện về thể chất, trí 
tuệ, tình cảm và tư duy. Ngoài ra, trường còn có 
chương trình giúp trẻ làm quen với tiếng Anh do 
giáo viên bản địa đứng lớp. Từ đó, trẻ sẽ tự tin hơn 
khi giao tiếp, có hứng thú tìm hiểu và học thêm 
một ngôn ngữ mới. 

K H Á M  P H ÁK H Á M  P H Á
TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO HẠNH PHÚCTRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO HẠNH PHÚC

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN
SỐ LƯỢNG: 5

Hồ sơ nộp tại: TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO HẠNH PHÚC
*Lô E5 đường số 1, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành, TP. TDM, Bình Dương
*Điện thoại: (0274) 3678 282

Xu hướng sống xanh đang lan tỏa 
mạnh mẽ năm 2022, đặc biệt 

sau hai năm đầy biến động của dịch 
bệnh Covid-19. Mọi người có xu 
hướng quan tâm đến sức khỏe hơn, 
mong muốn được sống gần gũi, hài 
hòa với thiên nhiên. Đó cũng chính là 
lý do màu xanh lá được bình chọn là 
màu sơn nội thất năm 2022. 
     Màu xanh lá cây tạo cảm giác tươi 
mát, giúp thư giãn tinh thần. Bạn có 
thể lựa chọn các màu xanh nhạt để 
sơn khắp tường hoặc chọn màu xanh 

đậm để tạo điểm nhấn cho một góc 
phòng. Ngoài ra, bạn có thể trang trí 
nội thất như tủ bếp, bàn ghế, tranh 
ảnh, chậu cây có màu xanh lá giúp 
không gian sống cá tính và gần gũi 
thiên nhiên. Một số màu sắc có thể 
kết hợp với màu xanh lá cây là màu 
trắng, màu nâu gỗ, màu beige…

XU HƯỚNG MÀU SƠNXU HƯỚNG MÀU SƠN
    TRANG TRÍ NỘI THẤT NĂM 2022TRANG TRÍ NỘI THẤT NĂM 2022

Nguồn ảnh:
https://www.behr.com/consumer/inspiration/2022-color-trends/coty/


