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عسل هپی هانی

طبیعــی  عســل  فروشــگاه 
ــا  هپی هانــی از ســال ۱۳۹۵ ب
ــته بندی  ــه و بس ــدف تهی ه
عســل  انــواع  بهتریــن 
طبیعــی شــروع بــه کار کــرده 
و رســالت خــود را ســامتی و 
ــد. ــان می دان شــادی هموطن
از  پــس  مــا  محصــوالت 
و  فنــی  کارشــناس  تاییــد 
تاییــد آزمایشــگاه تخصصــی 
ــته  ــاب و در بس ــل انتخ عس
بنــدی درجــه یــک آمــاده 
ــان  ــود. مخاطب ــال می ش ارس
ــرادی هســتند  ــی اف هپی هان
کــه بــرای ســامتی خــود 
ــن  ــتند و ای ــل هس ارزش قائ
ــا ارزشــمند  ــرای م انتخــاب ب

ــت. اس

در ایــن فروشــگاه بهتریــن 
انــواع عســل طبیعــی ایرانــی 
و خارجــی و همچنیــن انــواع 
محصــوالت مرتبــط بــا عســل 
ــه  ــه در تهی ــی ک ) محصوالت
آنهــا از عســل و فرآورده هــای 
را    ) شــده  اســتفاده  آن 

می توانیــد تهیــه کنیــد. 

https://happyhoney.ir/


امروزه خرید عسل طبیعی باکفیت امروزه خرید عسل طبیعی باکفیت 
و مطمئن یکی از دغدغه های اصلی و مطمئن یکی از دغدغه های اصلی 
افرادی شده است که برای سامتی افرادی شده است که برای سامتی 

 خود و پولی که هزینه می کنند خود و پولی که هزینه می کنند
ارزش قائل هستند.ارزش قائل هستند.

ضمانت بازگشت وجه
کیفیت عسل های هپی هانی ۱۰۰% تضمین  شده است، 

در صورت تمایل می توانید مقداری از عسل را به آزمایشگاه 
ببرید و در صورت طبیعی نبودن وجه پرداختی و  هزینه 

آزمایشگاه را از ما بگیرید!

تحویل سریع و ارسال رایگان
سفارشات هر روز تا قبل از ساعت ۱۱ همان روز بسته بندی و 
ارسال می شود. / سفارشات ۲ کیلوگرم به باال ارسال رایگان 
و سفارش ۱ کیلویی فقط 13 هزارتومان هزینه بسته بندی و 

ارسال دارد

پشتیبانی کامل
در تمام ایام هفته پاسخگوی نیازها و آماده رفع مشکات 

احتمالی در زمینه ثبت و ارسال سفارشات هستیم.

مشاوره در خرید
در صورتی که برای انتخاب عسل مورد نیاز به اطاعات 

بیشتری دارید، کارشناس ما در این زمینه راهنمای شماست
شماره تلفن : ۰۹۱۳۳۱۶۸۶۴۷

https://happyhoney.ir/buy-honey/


عسل سیاه دانه

عسل یونجه

عسل کوهی 

عسل بهارنارنج - عسل مرکبات

طبع عسل سیاه دانه: گرم 
خواص درمانی: درمان مشکات تنفسی ، بهبود سردرد و میگرن ، تقویت مغز و 
اعصاب ، درمان مشکات سیستم گوارشی ، دارای خاصیت آنتی باکتریال قوی ، 
تقویت سیستم ایمنی بدن  ، کمک به رفع مشکل پروستات ، تقویت بدن و ضد 

درد  ...

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : حدود 3.6 درصد قیمت : 250.000 تومان 
خرید عسل سیاه دانه و اطالعات بیشتر

طبع عسل یونجه: گرم 
خواص درمانی: نشاط آور و آرامش بخش ، خوش طعم و خوش عطر ، تقویت 
مغز و اعصاب ، بهبود اختاالت عادت ماهیانه ، خون ساز و تقویت کننده بدن ، 

تقویت کننده پوست صورت و مو  ...

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : حدود 3.5 درصد قیمت : 245.000 تومان 
خرید عسل یونجه  و اطالعات بیشتر

طبع عسل کوهی: معتدل 
خواص درمانی: مناسب افراد دیابتی ، تقویت نیروی بدنی و انرژی بخش ، 

تقویت حافظه ، بهبود دهنده مشکات سیستم گوارشی ، 
جمع آوری شده در ارتفاعات کردستان 

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : کمتر از  1 درصد قیمت : 265.000 تومان 
خرید عسل کوهی و اطالعات بیشتر

طبع عسل بهارنارنج: گرم 
خواص درمانی: مقوی مغز و اعصاب ، تقویت کننده حافظه ، انرژی زا و نشاط آور 

، پیشگیری از انواع سرطان ، بهبود سرطان دستگاه گوارش ، ضد میکروب، 
باکتری، قارچ و عفونت ، پیشگیری از انواع بیماری های عفونی ، تصفیه کننده 

خون ،کاهش کلسترول ، اشتها آور ، یکی از بهترین عسل های بهاره ، بسیار 
خوش طعم و عطر ، سرشار از ویتامین C و آنتی اکسیدان ،

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : حدود 3.9 درصد قیمت : 255.000 تومان 
خرید عسل بهارنارنج  و اطالعات بیشتر

https://happyhoney.ir/product/nigella-sativa-honey/
https://happyhoney.ir/product/alfalfa-honey/
https://happyhoney.ir/product/mountain-honey/
https://happyhoney.ir/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac/


عسل ُکنار - ) عسل سدر (

طبع عسل کنار: خنک 
خواص درمانی: تقویت قوای جنسی ، مقوی مغز ، اعصاب و حافظه ، انرژی زا و 

نشاط آور ، رفع ضعف بدن ، بهبود گرفتگی عروق ، برطرف کننده انگل و کرم روده 
و معده ، رفع کم خونی ، مرهم سوختگی ، تقویت موی سر .

جمع آوری شده جنوب کشور ) الرستان تا چابهار (

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : حدود 4. درصد قیمت : 265.000 تومان 
خرید عسل کنار و اطالعات بیشتر

عسل ُکردستان ) چهل گیاه (

طبع عسل کوهی: گرم 
خواص درمانی: مناسب افراد دیابتی ، انرژی بخش ، خوش طعم و عطر ،  

مناسب برای صبحانه و میان وعده ، بهبود دهنده مشکات سیستم گوارشی ،  
برداشت شده از انواع گیاهان دارویی منطقه کردستان

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : بین 2 تا 3 درصد قیمت : 190.000 تومان 
خرید عسل کردستان و اطالعات بیشتر

عسل گون َگزَانگبین

طبع عسل کوهی: گرم  
خواص درمانی:  مقوی و مفید برای مغز و اعصاب ، انرژی زا ، تقویت حافظه ،  
کمک به رفع كم خونی ، مناسب برای افراد دیابتی ،بهبود دردهای استخوانی و 

عضانی ، آرام بخش ، 

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : کمتر از  1 درصد قیمت : 195.000 تومان 
خرید عسل گون گزانگبین و اطالعات بیشتر

عسل آویشن

طبع عسل کوهی: گرم 
خواص درمانی:  بهبود مشکات سیستم تنفسی ، کمک به رفع مشکل عادت 

ماهیانه دردناک ، بهبود سریع سوختگی و زخم ، بهبود تنگی نفس و آسم ، 

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : حدود 3.8 درصد قیمت : 260.000 تومان 
خرید عسل آویشن و اطالعات بیشتر

https://happyhoney.ir/product/ziziphus-honey/
https://happyhoney.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://happyhoney.ir/product/manna-honey/
https://happyhoney.ir/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a2%d9%88%db%8c%d8%b4%d9%86/


عسل زرشک 

طبع عسل زرشک : سرد 
خواص درمانی: کمک به کاهش وزن و الغری ، کمک به درمان کبد چرب ، 

درمان سرماخوردگی ، رفع عفونت ، تقویت سیستم ایمنی ، درمان کم خونی ، 
کنترل قند خون ،مناسب افراد دیابتی ، تقویت قلب ، تنظیم فشار خون .

جمع آوری شده استان خراسان

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : حدود 1.7. درصد قیمت : 355.000 تومان 
خرید عسل زرشک و اطالعات بیشتر

عسل سماق

طبع عسل سماق : سرد 
خواص درمانی: مناسب افراد دیابتی ، کاهنده قوی قند خون ، تصفیه کبد و 

خون ، تقویت اعصاب ، اشتها آور قوی ، کاهش کلسترول ، آنتی اکسدان قوی ، 
ادرار اور ، درمان رماتیسم ، چربی سوزی ، تقویت سیستم ایمنی 

برداشت شده از رویشگاه های طبیعی و باغات  سماق 

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : بین 2 تا 3 درصد قیمت : 255.000 تومان 
خرید عسل سماق و اطالعات بیشتر

عسل بادام

طبع عسل بادام: گرم  
خواص درمانی: تقویت قلب و عروق ، تقویت مغز و حافظه ، ضد التهاب ، 

کاهش کلسترول ، کنترل سرطان ، مدیریت وزن ، سامتی سیستم گوارش ، 
افزایش سامتی پوست ، تقویت مغز

برداشت شده از  باغات بادام  

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : کمتر از  1 درصد قیمت : 270.000 تومان 
خرید عسل بادام و اطالعات بیشتر

عسل قنقال ) شکرتیغال (

طبع عسل کوهی: گرم 
خواص درمانی: بهبود سرفه و گلو درد ، بهبود سرفه خلط آور ، نرم کننده و بهبود 

خشونت سینه ، کنترل و بهبود اسپاسم بدن ، خاصیت ضد سرماخوردگی ، 
خاصیت شیرافزا

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : حدود 4 درصد قیمت : 230.000 تومان 
خرید عسل قنقال و اطالعات بیشتر

https://happyhoney.ir/product/barberry-honey/
https://happyhoney.ir/product/sumac-honey/
https://happyhoney.ir/product/almond-honey/
https://happyhoney.ir/product/echinops-honey/


عسل زعفرانی - ترکیب عسل با زعفران 

طبع : گرم  
خواص درمانی : خواص ضد سرطانی ، افزایش گلبول های قرمز ، بهبود 

عملکرد سیستم ایمنی بدن ، کاهش فشارخون و بهبود سامت قلب ، داروی 
ضدافسردگی و افزایش میل جنسی ، افزایش تراکم استخوان و پیشگیری از 

پوکی استخوان

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : حدود 4.5 درصد قیمت : 275.000 تومان 
خرید عسل با زعفران و اطالعات بیشتر

عسل با 4 مغز خشکبار

حاوی عسل چهل گیاه ، مغز پسته ، بادام ، بادام هندی و گردو
طبع محصول : گرم 

خواص درمانی:خوراک مناسب برای صبحانه و میان وعده ، تامین مواد معدنی 
روزانه ، کاهش کلسترول 

وزن : 370 گرم  و 500 گرم- : قیمت : 145.000 و 185.000 تومان 
خرید عسل مغز و اطالعات بیشتر

عسل سبالن

طبع عسل : گرم  
خواص درمانی: تقویت قلب و عروق ، کاهش کلسترول ،  مدیریت وزن ، 

سامتی سیستم گوارش ، 
برداشت شده از ارتفاعات سبان 

وزن : 1 کیلوگرم - ساکاروز : کمتر از  1 درصد قیمت : 195.000 تومان 
خرید عسل سبالن و اطالعات بیشتر

ژل رویال - عسل ملکه

طبع محصول : بسیار گرم 
خواص درمانی: ضد سرطان ، تقویت سیستم ایمنی ، درمان ناباروری در مردان و 

زنان ، رفع کم خونی ، افزایش طول عمر ، کاهش عوازض شیمی درمانی 

وزن : ) وزن قابل انتخاب (   10 گرم : قیمت : 250.000 تومان 
خرید ژل رویال ایرانی و اطالعات بیشتر

https://happyhoney.ir/product/saffron-honey/
https://happyhoney.ir/product/nuts-honey/
https://happyhoney.ir/product/savalan-honey/
https://happyhoney.ir/product/royal-jelly/


ِکرم عسل و آلوئه ورا  

برند : وارنبو
حاوی : عسل ، ژل رویال ، عسل  و آلوئه ورا  

خواص : کرم مرطوب کننده و جوان کننده پوست

حجم  : 50 سی سی -  قیمت : 48.000 تومان 
خرید کرم عسل و اطالعات بیشتر

صابون ِکرم دار عسل

برند : وارنبو
 صابون آرایشی کرم دار  حاوی عسل ، ژل رویال ، عسل  و آلوئه ورا  

خواص :نرم کننده و شفاف کننده پوست

وزن : 100 گرم - : قیمت :  25.000 تومان 
خرید صابون  عسل و اطالعات بیشتر

شامپو عسل وارنبو

برند : وارنبو
 شامپو  موی سر   حاوی عسل ، ژل رویال ، عسل  و آلوئه ورا  

در سه نوع برای موهای چرب ، خشک و معمولی
خواص : تغذیه و شادابی مو ، درخشندگی و تقویت پیاز مو ، حالت دهنده به 

موی سر ، التیام  تحریکات پوست سر 

حجم : 250 سی سی - قیمت : 25.000 تومان 
خرید شامپوی عسل و اطالعات بیشتر

کتب و محصوالت آموزشی

کتاب های آموزشی در زمینه عسل، زنبور عسل و موارد مرتبط 

برای مشاهده لیست کتابها به دسته بندی کتاب   های عسل مراجعه کنید

خرید کتب مرتبط با عسل ، زنبور و عسل درمانی

https://happyhoney.ir/product/varenbo-royal-jelly-cream/
https://happyhoney.ir/product/varenbo-honey-soap/
https://happyhoney.ir/product/varenbo-honey-shampoo/
https://happyhoney.ir/product-category/honey-bee-books/


عسل طبیعی + دانه خشخاش

طبع محصول : خنک
این محصول ترکیبی است از عسل طبیعی کنار یا  گون بعاوه 50% حجمی از 

دانه های تازه خشخاش که خواص ترکیبی دارند
خواص: افزایش انرژی و نشاط، کمک به تنظیم فشار خون، آرام بخش، رفع 

سوزش مثانه، افزایش نیروی جنسی   

وزن : 300 گرم - قیمت : 75.000 تومان 
خرید عسل و خشخاش و اطالعات بیشتر

اکسیر جوانی- معجون تقویتی

طبع محصول: بسیار گرم
این محصول ترکیبی هوشمندانه از 5 نوع عسل گرم ، ژل رویال ، بره موم ، 
گرده گل و پودر جینسینگ است یک تقویت کننده منحصر به فرد می باشد.

خواص درمانی: کمک به باروری در آقایان و خانم ها ، بهبود دهنده ضعف بدن، 
بهبود دهنده پارکینسون ، بهبود دهنده پروستات آقایان ، تقویت قوای جنسی 

وزن : 300 گرم -  قیمت : 99.000 تومان 
خرید اکسیر جوانی و اطالعات بیشتر

Forever عسل ارگانیک

طبع عسل: معتدل 
محصول کشور اسپانیا - تحت الیسنس فوراور لیوینگ آمریکا

خواص درمانی: عسل درمانی مناسب تقویت بدن و بهبود انواع بیماری ها  ، 
100%ارگانیک و خام

تهیه شده از گلهای : اسطوخودوس و ُرزماری

وزن : 500 گرم - ساکاروز : کمتر از  1 درصد قیمت : مشاهده در سایت 
خرید عسل ارگانیک فور ِاور و اطالعات بیشتر

مکمل خوراکی رویال ژلی

توضیح محصول: ژل رویال ) عسل ملکه ( به صورت جامد و قرص ، %100 
ارگانیک محصول کشور آمریکا

خواص درمانی:حاوی انواع ویتامین ها، حاوی انواع مواد معدنی، افزایش انرژی 
بدن، بهبود سوخت و ساز بدن، تنظیم هورمونهای بدن، کاهش استرس، افزایش 

قوای جنسی بدن، کمک به رفع ناباروری، موثر در بهبود سرطان سینه، تقویت 
سیستم ایمنی بدن، مؤثر در بهبود بیماری های ایدز، هپاتیت و MS، ضد سرطان

حاوی 60 عدد قرص: - قیمت : تماس یا مشاهده در وب سایت 
خرید رویال ژلی فوراور و اطالعات بیشتر

https://happyhoney.ir/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%ae%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b4/
https://happyhoney.ir/product/elixir-youth/
https://happyhoney.ir/product/forever-honey/
https://happyhoney.ir/product/forever-royal-jelly/


مکمل خوراکی بی پولن ) گرده گل (

توضیح محصول: گرده زنبور عسل یا گرده گل به صورت جامد و قرص ، %100 
ارگانیک محصول کشور آمریکا

خواص: حاوی ویتامین های A,D,C,E و ب-کمپلکس و بتاکاروتن، انرژی دهنده 
فوق العاده، بهبود سیستم گردش خون، افزایش هموگلوبین خون، حاوی 

مینرال ها، آنزیم ها و کوآنزیم ها، اسیدهای چرب با منشأ گیاهی، پروتئین ها و 
آمینو اسیدهای ضروری، تقویت سیستم ایمنی و عصبی بدن

حاوی 100 عدد قرص: - قیمت: تماس یا مشاهده در وب سایت 
خرید بی پولن فوراور و اطالعات بیشتر

گرده گل ایرانی

توضیح محصول:گرده زنبور عسل یا گرده گل ایرانی 
خواص: انرژی دهنده فوق العاده، بهبود سیستم گردش خون، افزایش هموگلوبین 

خون، حاوی مینرال ها، آنزیم ها و کوآنزیم ها، اسیدهای چرب با منشأ گیاهی، 
پروتئین ها و آمینو اسیدهای ضروری، تقویت سیستم ایمنی و عصبی بدن

وزن بسته بندی : 100 گرم: - قیمت:  قیمت : 99.000 تومان 
خرید گرده گل و اطالعات بیشتر

مکمل خوراکی بره موم زنبور عسل فورِاور

توضیح محصول: بره موم زنبور عسل یا گرده گل به صورت جامد و قرص ، %100 
ارگانیک محصول کشور آمریکا

خواص: آنتی بیوتیک طبیعی، جلوگیری از رشد میکروب ، قارچ و ویروس، 
موثر در بهبود آلرژی, آسم و مننژیت, موثر در بهبود بیماری هپاتیت، خواص 

ضدپوسیدگی دندان، کمک  به سامتی دهان و لثه،کاهنده فشار خون

حاوی 100 عدد قرص: - قیمت: تماس یا مشاهده در وب سایت 
خرید قرص بی پروپولیس و اطالعات بیشتر

قرص بره موم ایرانی

توضیح محصول: قرص بره موم زنبور عسل به شکل قرص 
محصول ایران

خواص: آنتی بیوتیک طبیعی، جلوگیری از رشد میکروب ، کاهنده فشار خون، 
تقویت سیستم ایمنی بدن، کمک به بهبود بیماری های قلب عروق، بهبود دهنده 

مشکات سیستم گوارشی  

وزن : 100 گرم قیمت : تماس- 
خرید قرص بره موم ایرانی و اطالعات بیشتر

https://happyhoney.ir/product/forever-bee-pollen/
https://happyhoney.ir/product/pollen/
https://happyhoney.ir/product/forever-bee-propolis/
https://happyhoney.ir/product/bee-propolis/


عسل طبیعی هپی هانی

      خرید عسل واقعا طبیعی برای من بسیار مهم شده بود. فروشگاه های مختلف و انواع برندها را تست کرده بودم ولی
     بسیاری از آنها حتی از نظر طعم و مزه کاما مشخص بود که طبیعی نیست یا حداقل خالص نیست.

     از این رو شروع به بررسی مراکز مختلف تهیه عسل کردم و پس از مدتی آشنایی با این موضوع دیگر عسل مورد نیاز
      خانواده را از بهترین تولیدکنندهای کشور تهیه میکردم. پس از مدت کوتاهی دوستان وآشنایان نزدیک نیز از من 

     درخواست کردند تا عسل مورد نیازشان را تهیه کنم. اکنون این کار را برای هم وطنان عزیزم  نیز انجام می دهم.

 رسالت ما تهیه و توزیع بهترین عسل های طبیعی کشور و آگاهی مردم برای حفظ و تامین سالمتی است. رسالت ما تهیه و توزیع بهترین عسل های طبیعی کشور و آگاهی مردم برای حفظ و تامین سالمتی است.
  این قول ماست!!!  این قول ماست!!!

ارائه عسلهای ترکیبی با خواص و ویژگی های خاقانه.	 
بهترین انواع عسل های طبیعی و محصوالت مرتبط.	 
 کیفیت %۱۰۰  تضمین شده با بهترین قیمت.	 
تضمین برگشت محصول در صورت نارضایتی به خاطر کیفیت .	 

فروشگاه عسل طبیعی هپی هانی
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