Imago Trigona Honey 255 Ml
Madu Trigona merupakan madu yang dihasilkan oleh
lebah Trigona tanpa melalui proses pemanasan.
Madu dipanen di area kaki Gunung Gede Pangrango,
Bogor,Jawa Barat yang masih asari dan jauh dari polusi.
Madu Trigona mempertahankan semua kebaikan yaitu
propolis, bee pollen, enzim, asam amino, prebio�c, an�
oksidan dan �tonutrien.

IMAGO DETOX HONEY 600 ML
Imago Detox Honey merupakan racikan madu
hutan Imago dengan lemon dan herbal pilihan,
baik untuk mendetoks tubuh anda, baik untuk
melancarkan pencernaan dan bisa juga untuk
mengencangkan kulit.

155K
Imago Honey Comb 250 Ml
Imago Honeycomb merupakan sarang lebah dari jenis
Apis Cerana yang dipanen di area Gunung Gede
Pangrango Bogor Jawa Barat yang masih asri dan jauh
dari polusi.

215K
Custome hampers as budget
Dapat menerima pesanan custom sesuai budget.

125K
Workshop
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Rosewood Honey 350 ML

Rosewood honey 1 L

Imago Rosewood Honey merupakan madu yang
dihasilkan oleh jenis Apis Mellifera di area hutan
Jogjakarta yang jauh dari ak�ﬁtas manusia,Memiliki
kandungan bee pollen dan royal jelly.
Bee pollen dipercaya memiliki banyak manfaat karena
mengandung sejumlah zat pen�ng seper� asam amino,
vitamin, mineral, enzim, protein, karbohidrat, dan lemak.

Imago Rosewood Honey merupakan madu yang
dihasilkan oleh jenis Apis Mellifera di area hutan
Jogjakarta yang jauh dari ak ﬁtas manusia,Memiliki
kandungan bee pollen dan royal jelly.
Bee pollen dipercaya memiliki banyak manfaat karena
mengandung sejumlah zat pen ng seper asam amino,
vitamin, mineral, enzim, protein, karbohidrat, dan lemak.

145K

315K

Black Honey bi�er 350 ML

Black Honey Bi�er 1 L

Madu Bunga Mahoni adalah jenis madu yang dihasilkan
dari lebah hutan Apis Dorsata di area hutan mahoni,
sehingga sebagian besar jenis nectar yang dihisap oleh
lebah berasal dari bunga mahoni yang menjadikan aroma
dan rasa madu ini seper� buah mahoni yaitu pahit. Jenis
madu bunga mahoni hanya didapat diantara awal dan
akhir tahun dimana kebanyakan diwaktu tersebut adalah
musim buah mahoni dibeberapa wilayah di pulau jawa.

Madu Bunga Mahoni adalah jenis madu yang dihasilkan
dari lebah hutan Apis Dorsata di area hutan mahoni,
sehingga sebagian besar jenis nectar yang dihisap oleh
lebah berasal dari bunga mahoni yang menjadikan aroma
dan rasa madu ini seper buah mahoni yaitu pahit. Jenis
madu bunga mahoni hanya didapat diantara awal dan
akhir tahun dimana kebanyakan diwaktu tersebut adalah
musim buah mahoni dibeberapa wilayah di pulau jawa.

365K

165K
Se�ap Pembelian Madu Imago Raw Honey
Free Sendok Kayu

Manfaat Rosewood Honey

Manfaat Black Honey Bi�er

1. Kaya akan an�oxidan untuk
mencerahkan kulit.
2. Meningkatkan stamina.
3. Sangat baik untuk menutrisi otak
terutama untuk anak anak.
4. Meningkatkan daya ingat.
5. Sebagai nutrisi lengkap.

Manfaat Imago Detox Honey
1. Memperlancar pencernaan
2. Detoksiﬁkasi tubuh
3. Membersihkan dan mengencangkan kulit
4. Meningkatkan imunitas
5. Meningkatkan metabolisme
6. Meningkatkan energi dan membakar
lemak 2x lebih cepat.

Workshop

Khusus family package/1 Liter
Free Puch & Sendok Kayu

1. Meningkatkan Vitalitas dan kekebalan tubuh.
2. Memperbaiki metabolisme tubuh
3. Menurunkan demam.
4. Menyembuhkan radang tenggorokan.
5. Mengoba� kolesterol, tekanan darah �nggi.
6 Meningkatkan kesuburan suami istri.
7. baik untuk penderita diabetes.
Manfaat Imago Trigona Honey

1.Kaya akan an�oksidan yang baik untuk kulit
2.Meningkatkan imun dan stamina tubuh
3.Memperbaiki sel sel tubuh yang rusak
4.Berperan sebagai an�bio�c alami untuk
membantu proses penyembuhan.
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Manfaat Honeycomb
1. Bernutrisi �nggi
2. Berpotensi mencegah infeksi
3. Mempercepat penyembuhan luka
4. Menjaga kesehatan organ ha�
5. Membantu menjaga kesehatan mulut
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