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       Honey Lemon

HDI PROPOELIX™ 
[Halaman 18-20] 
19 HDI Propoelix™ 
20 HDI Propoelix™ Plus

HDI KIDS™ [Halaman 21-23]
22 HDI Kids™ HoneyBee PollenS
23 HDI Kids™ Kids 3

HDI BEE BOTANICS™ 
[Halaman 24-32]
25   HDI Bee Botanics™        
 Strengthening Shampoo with 
       Royal Jelly 
26 HDI Bee Botanics™
       Nourishing Conditioner with 
       Royal Jelly
27 HDI Bee Botanics™ 
       Leave-In Daily Serum with 
       Royal Jelly
28 HDI Bee Botanics™
 Propolis Facial Wash Gel
29 HDI Bee Botanics™
 Propolis Mouthwash 

[ [
Produk

Perlebahan
Produk Perlebahan HDI Sehat

100%

HDI ORIGINS™ [Halaman 10-14]
11 HDI Origins™ Royal Jelly/  
 Royale Jelly
12 HDI Origins™ Pollenergy 520
13 HDI Origins™ Bee Propolis Tablet/
 Bee Propolis Complex
14 HDI Origins™ Dynamic 3

HDI NATURALS™ [Halaman 15-17] 
16 HDI Naturals™ Clover Honey
17 HDI Naturals™ Proliz Lozenges 
 Original and Proliz Lozenges  

Natural
and 

Scientific
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Produk Alami

30 HDI Bee Botanics™    
 Propolis Toothpaste
31 HDI Bee Botanics™ 
 Aloe Propolis Cream with 
       Honey Extract
32 HDI Bee Botanics™ 
 Propolis Hand & Body Lotion

HDI® [Halaman 33-39] 
34 HDI Trimee II
35 HDI B•Skin BB Cream

36 HDI DT+Saw Palmetto
37 HDI DT+Enzymeminerals
38 HDI BEE Ultra 

HDI PURE [Halaman 42-43]
40 HDI Pure FTEC-1

Keluarga yang Sehat

Katalog Produk
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Madu itu enak dan menyehatkan. Hal ini telah diketahui 
lebih dari 10 ribu tahun lalu. Seiring dengan perkembangan 
pengetahuan manusia, manfaat positif madu pun kini terbukti 
secara ilmiah.

Penelitian menemukan kalau madu bukanlah satu-satunya 
produk perlebahan yang baik bagi manusia, karena kini kita 
dapat memanfaatkan royal jelly, bee pollen, dan bee propolis 
untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Itulah yang HDI
hadirkan kepada Anda yang peduli pada kesehatan diri
dan keluarga.

HDI adalah yang terbaik karena selalu menghadirkan produk-
produk alami. Produk-produk HDI terbukti turut berperan positif 
dalam meningkatkan kualitas kesehatan, mencegah berbagai 
penyakit, serta membantu proses penyembuhan berbagai jenis 
penyakit. 

Jutaan orang telah merasakan manfaat 
positif produk perlebahan alami HDI.

Bukan Hanya

Madu
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Kami memberikan bukti, bukan janji!
Banyak orang yang telah merasakan dan 
membuktikan manfaat dari mengonsumsi 
produk-produk HDI. Kami memberikan 
kualitas yang terbaik untuk Anda. Berikut 
fakta yang membuktikan produk perlebahan 
kami berkualitas tinggi.

Sumber Produk: Lingkungan Bebas Polutan
Semua bermula dari sumber, asal dari segala 
sesuatu berawal. Produk-produk perlebahan 
HDI dipanen dari daerah yang dingin, kering, 
serta subur di Pegunungan Gurun Arizona, 
Amerika Serikat yang bebas dari polusi. 

Kondisi dingin dan kering menyebabkan 
produk perlebahan yang dihasilkan 
kandungan airnya sangat minim sehingga 
tidak mudah mengalami fermentasi dan 
pembusukan.

Bebas Polutan  Iklim yang Mendukung

Mengapa HDI 
yang Terbaik?

99% 99%
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Pengolahan Produk: Teknologi 
Mutakhir
Produk perlebahan HDI dipanen 
dan diolah langsung dalam kurun 
waktu kurang dari 24 jam untuk 
menghindari berkurangnya nutrisi 
dan paparan polutan. Diolah 
dengan teknologi mutakhir, produk 
HDI diformulasikan agar dapat 
diserap tubuh secara maksimal dan 
memenuhi nutrisi tubuh. 

• Semua bahan-bahan dasar yang 
digunakan memiliki Sertifikat 
Analisis dan didukung oleh riset-
riset penelitian.

• Proses dan metode pembuatan 
diawasi secara ketat oleh staf 
Quality Control (QC).

Penyimpanan dan Pengiriman 
Produk: Servis yang Terbaik untuk 
Anda
Produk HDI didistribusikan dengan 
menggunakan metode pengepakan 
dan pengiriman yang profesional, 
sehingga tetap segar sampai di 
tangan Anda walau sama sekali tidak 
menggunakan bahan pengawet. 

Selama proses penyimpanan, kami 
juga memberlakukan standardisasi 
tinggi dengan suhu tertentu agar 
produk tetap terjaga kualitasnya.

BEST 
SERVICES: 
Only for you
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Akreditasi Produk: Pengakuan Masyarakat
Pengakuan resmi dari instansi yang terkait telah menjadi bukti sah bahwa 
produk-produk HDI sudah diuji secara ilmiah dan uji kelayakan, mulai dari proses 
produksi, produk, hingga pendistribusiannya.

PERKOSMI
PERSATUAN PERUSAHAAN 

KOSMETIK INDONESIA

INTERNATIONAL 
FEDERATION OF 

BEEKEEPERS’ ASSOCIATIONS

ASIA PACIFIC HALAL
SERVICES NEW ZEALAND

PTY LIMITED

ASOSIASI PERLEBAHAN 
INDONESIA

THE MONTHLY INDEX OF 
MEDICAL SPECIALITIES
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HDI Naturals™
HDI Naturals™ berasal dari 
lingkungan bebas polusi dan 
dibuat dari bahan murni. 
HDI Naturals™ hadir dengan 
produk berkualitas tinggi 
yang bermanfaaat untuk 
meningkatkan kesehatan 
tubuh, seperti madu dan 
propolis lozenges. 

Brand Story

HDI Origins™
HDI Origins™ adalah evolusi dari produk asli 
High-Desert yang diciptakan 1986. Dipanen 
dari dataran tinggi Southwest Desert dan 
perbukitan di daerah USA yang merupakan 
lingkungan murni dan alami dengan berbagai 
tanaman gurun yang berbunga dari musim 
semi hingga musim gugur. 

Produk premium pollen, propolis, royal jelly 
dan produk berbasis madu terbuat dari bahan 
natural, murni dan berkualitas tinggi.
• Bahan baku dipilih dengan seksama untuk 

memastikan kesegaran dan keampuhan.
• Disimpan dalam suhu dingin untuk 

menjaga bioaktivitas dan nutrisi.
• Tes laboratorium di Jerman untuk 

memastikan semua produk efektif dan 
sesuai dengan standar internasional.

Bee Botanics™
Bee Botanics™ 
merepresentasikan hubungan 
harmonis lebah dan tumbuhan. 
Produk perawatan tubuh, 
mandi, dan kesehatan mulut 
ini dibuat dari bahan aktif yang 
natural dari sumber lebah 
dan tumbuhan yang bekerja 

secara sinergis melindungi dan 
merawat Anda. Aman, efektif, 
dan berkualitas tinggi. HDI Bee 
Botanics™ mengombinasikan 
yang terbaik dari lebah, khasiat 
obat dari tumbuhan, dan ilmu 
pengetahuan manusia untuk 
melindungi dan merawat 
secara alami.

HDI Kids™
HDI Kids™ adalah suatu 
seri dari produk berbasis 
perlebahan yang dibuat khusus 
untuk anak usia 2 - 12 tahun. 
Diformulasikan dengan vitamin 
dan mineral penting untuk 
menyeimbangkan nutrisi anak. 
HDI Kids™ dapat membantu 
meningkatkan perkembangan 
fisik, mental, dan emosional.

HDI Pure
HDI Pure adalah produk 
rumah tangga modern untuk 
gaya hidup yang sehat dan 
bersih. HDI PURE FTEC-1 
merupakan pemurni air yang 
terdiri dari 3 tahap sistem 
filtrasi, yaitu karbon aktif, 
koral, dan teknologi. 

Filar termuktahir ini terdiri 
dari 1728 unit serat 
Filartech™ . Produk ini 
mempunyai desain yang 
minimalis, praktis namun 
elegan dan dilengkapi 
dengan pipa pengeluaran 
air yang dapat diputar 360° 
sehingga hemat tempat. 

origins

naturals
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Sebagai suplemen perlebahan terbaik 
alami, HDI memiliki empat produk 
unggulan yang bermanfaat menjaga 
stamina dan kesehatan Anda.

HDI Four Star merupakan paket produk HDI 
yang terdiri dari.
HDI Origins™ Royal Jelly.
HDI Origins™ Pollenergy 520.
HDI Origins™ Bee Propolis.
HDI Naturals™ Clover Honey.

Produk Unggulan HDI 
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HDI Origins™ 

Royal Jelly

 √ Memiliki efek antipenuaan yang membuat 
terlihat awet muda1.

 √ Memperpanjang rentang hidup karena 
membuat tubuh lebih sehat.

 √ Meningkatkan produksi kolagen sehingga 
mempertahankan keremajaan dan 
kelenturan kulit.

 √ Memperbaiki sistem reproduksi, termasuk 
meningkatkan kesuburan suami-istri, 
mengatasi nyeri haid, dan menjaga 
kesehatan sistem reproduksi setelah 
menopause2.

 √ Meningkatkan daya ingat dan melindungi 
sistem saraf.

 √ Mencegah osteoporosis karena membantu 
meningkatkan kemampuan tulang untuk 
menyerap kalsium dan menstimulasi 
pembentukan tulang.

“Royal jelly telah terbukti 
menurunkan kolesterol 
jahat dan kolesterol 
secara total, namun tidak 
mempengaruhi kadar 
kolesterol yang baik.”

Terbukti dapat:

Tersedia dalam

Isi per kemasan

Beeklopedia

Suplemen Premium 
Antipenuaan dan 
Kesehatan Sistem 
Reproduksi
Royal jelly atau susu lebah berasal dari 
kelenjar hypopharyngeal lebah perawat. 
Lebah pekerja biasa mengonsumsi 
royal jelly selama tiga hari pertamanya, 
sementara ratu lebah mengonsumsi 
royal jelly seumur hidupnya. Ratu lebah 
terbukti dapat hidup 40 kali lebih lama 
dibandingkan lebah pekerja biasa. Ratu 
lebah juga menghasilkan hingga dua 
ribu telur per hari, sementara lebah 
betina lainnya tidak menghasilkan telur.

Liquid

▶   HDI Origins™ Liquid Royale Jelly: 150 gram / jar
▶   HDI Origins™ Royal Jelly Tablet: 60 tablet / botol

1Inoue S, Koya-Miyata S, Ushio S, Iwaki K, Ikeda M, Kurimoto M. 
Royal Jelly prolongs the life span of C3H/HeJ mice: correlation 
with reduced DNA damage. Exp Gerontol. 2003. 38; 965-969.
2Husein MQ, Hadda SG. A new approach to enhance 
reproductive performance in sheep using royal jelly in 
comparison with equine chorionic gonadotropin. Anim 
Reprod Sci. 2005; 1-10.

Tablet
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HDI Origins™ Pollenergy 520 
mengandung campuran bee pollen 
berkualitas dari berbagai dataran 
tinggi di Amerika, tanpa proses 
pemanasan, dibekukan pada suhu 
nol derajat, serta tanpa pewarna 
buatan, pemanis, perasa tambahan, 
maupun bahan pengawet kimiawi.

HDI Origins™ 
Pollenergy 520

 √ Memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi 
penting1.

 √ Meningkatkan fungsi metabolisme tubuh.

 √ Meningkatkan tenaga dan stamina secara 
alami.

 √ Meningkatkan kinerja dan konsentrasi 
otak2.

 √ Meningkatkan jumlah sel darah merah yang 
sehat.

Pollen adalah serbuk sari 
yang berwarna emas 
atau kecokelatan. 
Pollen terbaik adalah 
yang dikumpulkan oleh 
lebah (bee pollen).

Bee pollen merupakan 
makanan yang 
mengandung nutrisi 
yang paling lengkap dan 
alami kedua setelah ASI.

Terbukti dapat:

Bandingkan sumber energi tambahan:

Beeklopedia

Energi yang 
dihasilkan

Efek 
Samping

Mengandung nutrisi 
alami yaitu asam 
amino, enzim, 
vitamin, dan mineral

Umumnya 
gula 
dan kafein

Perlahan-lahan 
tetapi akan 
bertahan lama

Instan dan 
hanya  
sementara

Berat badan 
bertambah, 
merasa gugup, 
mudah marah, 
tekanan darah 
meningkat, 
sulit tidur, 
dan dapat 
mengacaukan 
ritme detak 
jantung

Tidak ada

HDI Origins™ 
Pollenergy 520

Minuman Energi

Kandungan

!

Sumber Nutrisi 
Sempurna dari Alam

Isi per kemasan
▶   90 tablet / botol

1Xie Y, Wan B, Li W. Effect of bee pollen on maternal 
nutrition and fetal growth. Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao. 
1994 Dec; 25(4): 434-437.
2Earl Mindell. Vitamin bible for the 21st century.
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ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) adalah
standar yang digunakan untuk mengukur kandungan 
antioksidan dalam makanan dan suplemen. 

Kandungan 
total phenolic 
mengindikasikan 
kemampuan 
daya antioksidasi 
suatu makanan 
atau suplemen. 
Semakin tinggi 
kandungan 
phenolic-nya, 
maka semakin 
baik kemampuan 
antioksidasi 
produk tersebut.

9.674

164
26 24 5

HDI Bee Propolis Black Raspberry Strawberry Orange Banana

Orac table for Bee Propolis

HDI Origins™ 
Pollenergy 520

 √ Sebagai antibakteri, antivirus, dan 
antijamur.

 √ Membantu mengatasi peradangan.
 √ Sebagai sumber antioksidan1,2 tinggi 

sehingga dapat melawan radikal bebas 
yang sangat berbahaya bagi tubuh.

 √ Membantu menurunkan kadar 
kolesterol jahat dan trigliserida sehingga 
membantu melindungi jantung.

1. Propolis adalah pelindung 
pintu masuk sarang lebah 
yang berfungsi mensterilkan 
setiap lebah yang akan masuk. 

2. Radikal bebas dapat 
merusak dan menghancurkan 
sel-sel tubuh sehingga 
berpotensi menyebabkan 
penyakit jantung, hipertensi, 
diabetes, dan kanker.

HDI Origins™ Bee Propolis mengandung 
propolis yang diproses dengan metode 
ekstraksi khusus untuk mendapatkan 
propolis yang murni dan berkualitas. 
Propolis dikenal sebagai antibiotik alami 
yang dapat meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh secara alami. Propolis berbeda 
dengan obat antibiotik sintetik yang dapat 
membuat bakteri menjadi kebal dan 
melemahkan sistem kekebalan tubuh.

Terbukti dapat:

Beeklopedia

Suplemen Alami untuk 
Kekebalan Tubuh

Tersedia dalam

Tablet Kapsul
Isi per kemasan
▶   HDI Origins™ Bee Propolis, 60 tablet / botol

▶   HDI Origins™ Bee Propolis Complex, 60 kapsul/botol

1Kumazawa S, Hamasaka T, Nakayama T. Antioxidant activity 
of propolis of various geographic origins. Food Chemistry. 
84 (2004): 329-339.
2Ichikawa H, Satoh K, Tobe T, Yasuda I, Ushio F, Matsumoto 
K, Endo K,  Ookubo C. Free radical scaven-ging activity of 
propolis. Redox Report. Vol 7. No.5. 2002: 347-350.

HDI Origins™ 
Bee Propolis Tablet 
& Complex
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HDI Origins™ 
Dynamic 3

 √ Menjaga durabilitas stamina dalam aktifitas 
yang tinggi1.

 √ Menjaga stabilitas otak untuk selalu fokus dan 
berkonsentrasi.

 √ Menjaga daya tahan tubuh terhadap 
penyakit.

Kandungan royal jelly 
dan propolis di dalam 
suplemen HDI Origins™ 
Dynamic 3 merupakan 
hasil ekstraksi sehingga 
esensinya setara 2,5 kali 
royal jelly dan propolis 
biasa.

Terbukti dapat:

Kombinasi 3 Produk Perlebahan

Beeklopedia

Propolis mengandung CAPE 
(Caffeic Acid Phenethyl 
Ester) dan flavonoid yang 
tinggi sehingga bermanfaat 
sebagai antibiotik alami dan 
meningkatkan sistem imun 
tubuh.

Pollen berfungsi sebagai sumber 
tenaga dan pembentuk sel 

tubuh karena kaya akan 
asam amino, vitamin, 

mineral, dan enzim.

Royal Jelly kaya 
akan asam amino, 
protein, dan asam 
lemak esensial 
yang sangat 
berguna dalam 
pembentukan dan 
peremajaan sel.

Isi per kemasan
▶   60 kapsul / botol

Kesibukan insan muda memang 
tidak terelakkan lagi. Kuliah, kerja, 
dan ekstrakurikuler merupakan 
kegiatan yang harus dilakukan setiap 
hari. Selain energi yang terkuras, 
lingkungan yang kurang bersahabat 
juga mengikis daya tahan tubuh. 
Karenanya, insan muda membutuhkan 
suplemen kesehatan yang praktis 
untuk mendukung kegiatan mereka 
yang dinamis.

Suplemen Praktis 
untuk Hidup 
yang Dinamis

1Royal Jelly ekstrak mempunyai kekuatan 3,5 kali dari yang tertera 
pada label kemasan. Propolis ekstrak mempunyai kekuatan 2 
kali dari yang tertera pada label kemasan. Itu berarti dengan 
mengonsumsi 2 kapsul per hari, maka Anda memperoleh 
asupan nutrisi Royal Jelly 1100 mg, Bee Propolis 450 mg, dan 
Bee Pollen 250 mg.
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HDI Naturals™ 
Clover Honey

 √ Membantu menjaga kesehatan 
sistem pencernaan, seperti 
mengatasi konstipasi / sembelit1 
dan luka (tukak) lambung, 
meningkatkan penyerapan nutrisi, 
serta menjaga keseimbangan 
bakteri menguntungkan dan 
menghambat bakteri2 merugikan.

 √ Sebagai sumber energi.

 √ Sebagai pengganti gula yang aman 
sehingga baik untuk penderita 
diabetes.

 √ Baik untuk sistem pernapasan 
karena madu bersifat mukolitik 
(mengencerkan dahak). 

HDI Naturals™ Clover 
Honey diproduksi 
tanpa melalui proses 
pemanasan dan 
langsung dikemas 
secara higienis. 
Kandungan airnya 
sangat rendah, 
yaitu di bawah 17%, 
sehingga sangat kecil 
kemungkinannya 
untuk mengalami 
fermentasi.

Manusia telah berburu 
lebah sebagai bahan 
makanan kurang lebih 
sejak 10 ribu tahun lalu. 
Madu digunakan sebagai 
bagian pengobatan sejak 
sekitar 2.700 tahun lalu.

Madu kaya akan kandungan enzim, vitamin, 
dan mineral.  Penelitian membuktikan, madu 
yang terbaik adalah yang berasal dari bunga 
clover, seperti yang ada di HDI Naturals™ 
Clover Honey.

Terbukti dapat:

Beeklopedia

Madu murni 
dengan 
kandungan 
air yang 
sangat 
rendah

17%

Makanan Sehat 
Sepanjang Sejarah

Isi per kemasan
▶   Tersedia dalam pilihan 250 gram, 500 gram dan 1 kg

1Ladas SD, Raptis SA. Honey, fructose absorption, 
and the laxative effect Nutrition. 1999 Jul-Aug; 15(7-
8): 591-592.
2Ali AT, Chowdhury MN, Al Humayyd M. Inhibitory 
effect of natural honey on Helicobacter pylori. Trop 
Gastroenterol. 1991 Jul-Sep; 12(3): 139-143.
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HDI Naturals™ 
Proliz Lozenges

 √ Mengurangi rasa gatal dan meredakan 
iritasi pada tenggorokan.

 √ Meredakan batuk.

 √ Menekan pertumbuhan bakteri 
penyebab bau napas.

 √ Memberikan sensasi napas segar lebih 
lama sepanjang hari.

Terbukti dapat:

Akar Licorice 
tergolong sebagai 
ekspektoran 
yaitu bahan yang 
bermanfaat untuk 
menghancurkan 
dahak kental dan 
melegakan gangguan 
pernapasan.

Perpaduan madu 
+ lemon telah 
digunakan sejak 
jaman dahulu kala 
untuk meredakan 
iritasi tenggorokan.

• Kandungan Propoelix™-nya dapat 
mengatasi radang/iritasi tenggorokan 
akibat infeksi bakteri dan virus.

• Kandungan madu membantu mengurangi 
gejala batuk dan meredakan radang 
tenggorokan.

• Kandungan mint-nya memberikan sensasi 
lega dan segar di tenggorokan.

• Permukaan lozenge-nya licin, sehingga 
nyaman ketika menghisapnya.

• Tanpa kandungan gula (sugar free), 
sehingga aman bagi penderita diabetes.

Fakta Proliz

Beeklopedia

Isi per kemasan

▶   HDI Naturals™ Proliz Lozenges Original:            
     2 lozenges / resealable (ziplock) sachet.

▶   HDI Naturals™ Proliz Lozenges Honey Lemon:  
     12 lozenges / resealable (ziplock) sachet.

Tenggorokan Lega 
Dengan Cara 
yang Enak
HDI Naturals™ Proliz Lozenges merupakan 
permen hisap yang memiliki efek antibakteri 
dan mengandung bahan alami.  HDI 
Naturals™ Proliz Lozenges tersedia dalam 
2 rasa yaitu Original dan Honey Lemon. 
Proliz Lozenges Original mengandung 
Propoelix™, Licorice, dan Mentol. 
Sedangkan Proliz Lozenges Honey Lemon 
mengandung Propoelix™, madu, lemon, 
dan mentol. Permen ini aman dikonsumsi 
penderita diabetes karena HDI Naturals™ 
Proliz Lozenges Original dan Honey Lemon 
tidak mengandung gula.
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HDI Propoelix™

Banyak ragam produk propolis di pasaran, tetapi 
baru satu yang sudah terbukti secara klinis dan 
medis yaitu HDI Propoelix™. Produk ini telah 
teruji klinis pada pasien DBD, dan terbukti efektif 
mempercepat proses pemulihan pasien.

Terbukti dapat:

Kapsul HDI Propoelix™ Hadir dalam 
Kemasan Baru yang Lebih Kaya Manfaat

Harapan Baru Penderita
Demam Berdarah & 
HIV/ AIDS

 √ Meningkatkan daya tahan tubuh1,2: HDI 
Propoelix™ terbukti mampu meningkatkan 
aktivitas sel-sel imun tubuh. Secara 
imunologis, propolis dapat meningkatkan 
aktivitas makrofag melalui stimulasi produksi 
sitokin, yaitu IL-1β dan TNF-α.

 √ Sumber Antioksidan: HDI Propoelix™ 
mempunyai nilai ORAC (Oxygen Radical 
Absorbance Capacity) hingga 21.921, yang 
berarti memiliki kandungan antioksidan 913 
kali lebih banyak dari buah jeruk, yaitu 24. 
Dengan kandungan antioksidan sebesar itu, 
HDI Propoelix™ terbukti mampu melawan 
proses oksidasi yang merugikan.

 √ Anti Peradangan: HDI Propoelix™ memiliki 
kandungan CAPE (Caffeic Acid Penethyl 
Ester), yaitu senyawa yang terbukti mampu 
menghambat peradangan (antiinflamasi), 
terutama peradangan pada organ tubuh 
bagian dalam. Efek Ethanolic Extract 
Propolis (EEP) terhadap inflamasi kronis telah 
dibuktikan dalam penelitian.

• Penambahan dosis propolis extract (dari 100mg 
    menjadi 200mg setiap vegecaps).
• Vegetarian friendly atau aman bagi vegetarian,
    dengan cangkang kapsul vegecaps.
• Praktis dan higienis, dengan kemasan baru
    perforated blister.

HDI Propoelix™ diproses 
dengan teknologi 
Continuous Multi-stage 
Countercurrent Extraction 
(CMCE) sehingga semua 
bioflavonoid, asam, dan 
senyawa yang bermanfaat 
tetap utuh serta dosis yang 
mencapai sirkulasi sistemik 
tubuh tetap konstan.

Beeklopedia

Isi per kemasan
▶   Kemasan 30 vegecaps, isi 3 blister   
     @ 10 vegecaps

1Orsi RO and friends, Immunomodulatory action of Propolis on 
Macrophage Activation. Journal of Venomous Animals and Toxins. 
Volume 6, Number 2, 2000. 
2Orsolic N and friends, Immunomodulatory and Antimetastatic 
Action of Propolis and Related Polyphenolic Compounds. Journal 
Ethnopharmacology, p.307-315, 2004.

- Medika Jurnal Kedokteran Indonesia, Edisi No.2 Tahun ke-XXXIX,  
  Februari 2013
- Medika Jurnal Kedokteran Indonesia, Edisi No.9 Tahun ke-XXXIX,   
  September 2013

▶   Kemasan 60 vegecaps, isi 6 blister   
     @ 10 vegecaps
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Ekstrak Jamur Lingzhi 
(Ganoderma lucidum). Termasuk 
salah satu jamur herbal yang 
paling sering digunakan untuk 
terapi kanker. Senyawa utama 
dengan aktivitas farmakologi yang 
signifikan adalah asam Ganoeric, 
Triterpen, dan Polisakarida1. 
Lingzhi mengandung 50 
Polisakarida dan 150 molekul 
Triterpenoid, dan sebagai 
immunomodulator. Lingzhi 
memuat 110 asam amino yang 
mendukung aktivitas biologisnya.

HDI Propoelix™ Plus

Kemasan Baru Kapsul HDI 
Propoelix™ Plus Kini Lebih Menarik 
dan Kaya Manfaat

•Warna kapsul lebih terang dan 
   atraktif (berubah dari oranye-
   cokelat menjadi kuning putih).
•Vegetarian friendly 
   atau aman bagi
   vegetarian, dengan
   kemasan kapsul
   vegecaps.

Suplemen Premium 
Antikanker untuk 
Kekebalan Tubuh 
Optimal

Terbukti dapat:

Kandungan HDI Propoelix™ Plus:

Produk revolusioner mengombinasikan 
keempat unsur potensial antikanker, 
HDI Propoelix™ Plus terbukti efektif 
sebagai terapi tambahan pada 
kasus kanker dan efektif untuk 
mengoptimalkan sistem kekebalan 
tubuh secara alami. 

 √ Mengatur sistem kekebalan tubuh1.
 √ Meminimalkan efek samping dari kemoterapi.
 √ Berfungsi sebagai immunomodulator, 

immunopotentiator, dan immunotherapy.

Propoelix™  
Ekstrak bee propolis kaya akan 
kandungan polifenol yang bermanfaat 
meningkatkan kekebalan tubuh. 
Propoelix juga terbukti memiliki sifat 
antimikroba, antijamur, antivirus, dan 
antiinflamasi. Kandungan Caffeic Acid 
Phenethyl Ester (CAPE) dalam propolis 
terbukti efektif dalam menahan 
perkembangan kanker. Selain itu, nilai 
ORAC dari Propoelix™ yang mencapai 
21.921 terbukti sebagai sumber 
antioksidan yang mampu mencegah 
kerusakan DNA.

Ekstrak Jamur Shiitake 
(Lentinus edodes). Sejak masa Dinasti 
Ming, Shiitake dikenal sebagai “makanan 
kaisar”. Kemampuan Shiitake dalam  
melancarkan energi vital, mencegah 
rasa lapar, menyembuhkan demam, dan 
melancarkan aliran darah2 karena komponen 
aktif polisakarida yang aktivitasnya sudah 
dibuktikan dalam berbagai penelitian. 
Peneliti dari Universitas Nasional Kangwoon, 
Institut Biosains dan Bioteknologi pada 
tahun 2009, membuktikan Shiitake sebagai 
immunopotentiator.

Ekstrak Jamur Maitake 
(Grifola frondosa).  Jamur 
langka ini berasal dari Jepang 
Utara dan mendapatkan 
banyak rekomendasi dari 
ahli-ahli herbal Jepang karena 
manfaatnya. Maitake dengan 
kandungan bioaktif D-Fraksi 
telah digunakan sebagai 
immunotherapy pada kanker 
usus besar dengan hasil yang 
memuaskan.

Isi per kemasan
▶   Kemasan 60 vegecaps, isi 5 blister @ 12 vegecaps

1. Pobojewski S, 2003. Harnessing the Power of the Human Immune System. Medicine at 
Michigan. University of Michigan.
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HDI Propoelix™ Plus

▶   Kemasan 60 vegecaps, isi 5 blister @ 12 vegecaps
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 √ Melengkapi asupan nutrisi tumbuh kembang 
anak.

 √ Membantu meningkatkan kemampuan berpikir 
dan konsentrasi1 belajar anak.

 √ Sebagai antioksidan tinggi yang dapat melawan 
radikal-radikal bebas berbahaya2.

Para ilmuwan di Inggris menemukan fakta bee 
pollen sangat bermanfaat pada masa pertumbuhan 
anak remaja. Cina juga menemukan, pollen terbukti 
bermanfaat untuk meningkatkan stamina, khususnya 
pada masyarakat yang tinggal di dataran tinggi.

HDI Kids™ HoneyBee PollenS 
merupakan suplemen bee 
pollen yang diformulasikan 
untuk mengoptimalkan 
tumbuh kembang buah 
hati Anda. Buah hati Anda 
akan menyukai HDI Kids™ 
HoneyBee PollenS karena 
disajikan dalam bentuk 
tablet yang dapat dikunyah 
dengan rasa vanila dan 
madu yang enak.

Terbukti dapat:

Beeklopedia

Optimalkan 
Tumbuh 
Kembang Anak

Isi per kemasan
▶   60 chewable tablet / botol

1Earl Mindell. Vitamin bible for the 21st century.
2Kroyer G, Hegedus N. Evaluation of bioactive properties 
of pollen extracts as functional dietary food supplement. 
Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2001; 
2: 171-174.

HDI Kids™ 
HoneyBee PollenS



Katalog Produk Perlebahan

Katalog Produk
Perlebahan

23

HDI Kids™ 
Kids 3

 √ Membantu meningkatkan sistem kekebalan 
alami anak.

 √ Menyediakan nutrisi untuk meningkatkan 
kesehatan dan pertumbuhan.

 √ Menambah energi1, mencegah kelelahan, dan 
menstabilkan emosi.

 √ Membantu meningkatkan konsentrasi2 anak dan 
perkembangan otak.

Vitamin C penting untuk tenaga 
ekstra bagi anak serta mencegahnya 
dari rasa lelah dan lesu karena 
vitamin C membantu perubahan 
lemak menjadi energi. Selain itu, 
Vitamin C membantu menghasilkan 
norepinephrine yang penting untuk 
fungsi otak dan menyeimbangkan 
suasana hati. 

HDI Kids™ Kids 3 khusus 
dikembangkan dari formulasi 
unggul royal jelly, bee pollen, 
propolis, dan diperkaya dengan 
vitamin C untuk memberikan anak-
anak Anda semua nutrisi penting 
mereka butuhkan. HDI Kids™ Kids 3 
hadir dalam bentuk tablet kunyah 
manis alami. 

Terbukti dapat:

Beeklopedia

Anak Tumbuh 
Cerdas, Aktif, 
Sehat, dan Ceria

Bee Pollen 
Melengkapi 
kekurangan 
nutrisi yang 

didapatkan anak dari 
makanan sehari-hari, 
memberinya energi 
yang dibutuhkan 
untuk aktivitasnya, 
serta meningkatkan 
konsentrasi dan 
kemampuan berpikir.

Royal Jelly Kaya protein, enzim, vitamin, 
dan mineral, dan semua nutrisi 

penting yang dibutuhkan 
anak untuk tumbuh 

sehat dan kuat.

Propolis 
Membantu anak 

membangun sistem 
kekebalan 

tubuh, serta 
bekerja 

sebagai anti 
bakteri yang 

kuat dan kaya 
antioksidan. 

Vitamin C
Vitamin C menunjang pertumbuhan 
yang sehat, memperbaiki jaringan 
tubuh anak, serta berperan dalam 
menstabilkan suasana hati anak. 

Isi per kemasan
▶   60 chewable tablet / botol

1Carr AC, Toward a New Recommended Dietary Allowance 
for Vitamin C Based On Antioxidant and Health Effects in 
Humans (Am J Clin Nutr. : 1999), Jun;69(6) h. 1086-107.
2Earl Mindell, Vitamin Bible for the 21st Century (Grand 
Central Publishing: 1999).
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 √ Membantu merangsang pertumbuhan 
rambut sehat.

 √ Melindungi dan menguatkan rambut.

 √ Memperbaiki rambut yang rusak.

Bee Botanics™ Strengthening 
Shampoo with Royal Jelly 
yang berfungsi memperbaiki 
dan menguatkan rambut ini, 
memiliki formula dari ekstrak 
tumbuhan yang mudah terserap 
oleh folikel dan akar rambut 
sehingga memberikan hasil yang 
lebih aman, lebih cepat dan 
tahan lama.

Terbukti dapat:

Menyehatkan 
dan Menguatkan 
Rambut

Isi per kemasan
▶  280 ml / botol

HDI Bee Botanics™ 

Strengthening Shampoo
with Royal Jelly

Made
in 

Bulgaria
Bahan Aktif Utama

▶  Royal Jelly

▶  Arnica Extract 

▶  Nettle Extract

▶ Caffeine

▶ Provitamin B5 (Panthenol)

▶  Brewer Yeast

Berfungsi meningkatkan sirkulasi 
darah, melancarkan aliran oksigen,
dan memberi nutrisi pada rambut. 

Memberikan suplai darah dan 
makanan yang lebih baik ke 
rambut, dan mencegah uban dini.

Mencegah produksi sebum yang 
berlebihan dan membersihkan 
folikel rambut.

Memperlebar pembuluh darah, 
merangsang aliran darah dan 
stimulator pertumbuhan rambut.

Menguatkan secara efektif akar 
rambut dan batang rambut.

Membantu memperkuat struktur 
protein rambut.
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 √ Menjaga rambut tidak kusut.
 √ Melembapkan dan membuat rambut 

berkilau.
 √ Memudahkan dalam menata rambut.

Terbukti dapat:

Bee Botanics™ Nourishing 
Conditioner with Royal Jelly yang 
berfungsi untuk melembapkan 
dan membuat rambut berkilau, 
memiliki formula dari ekstrak 
tumbuhan yang mudah terserap 
oleh folikel dan akar rambut 
sehingga memudahkan dalam 
menata rambut.

Melembapkan dan 
Membuat Rambut 
Berkilau

HDI Bee Botanics™ 

Nourishing Conditioner
with Royal Jelly

Isi per kemasan
▶   200 ml / tube

Made
in 

Bulgaria

Bahan Aktif Utama

▶  Royal Jelly

▶  Arnica Extract 

▶  Nettle Extract

▶ Caffeine

▶ Provitamin B5 (Panthenol)

▶  Brewer Yeast

▶  Jojoba Oil

Berfungsi meningkatkan sirkulasi darah, 
melancarkan aliran oksigen,
dan memberi nutrisi pada rambut. 

Memberikan suplai darah dan makanan 
yang lebih baik ke rambut, dan 
mencegah uban dini.

Mencegah produksi sebum yang 
berlebihan dan membersihkan 
folikel rambut.

Memperlebar pembuluh darah, 
merangsang aliran darah dan stimulator 
pertumbuhan rambut.

Menguatkan secara efektif akar rambut 
dan batang rambut.

Membantu memperkuat struktur 
protein rambut.

Merangsang sel rambut baru dan 
memperbaiki sirkulasi di kulit kepala.
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 √ Mencegah rambut menipis dan rontok.
 √ Menguatkan pori-pori rambut.
 √ Merelaksasi pembuluh darah di kulit kepala  

sehingga memastikan nutrisi rambut cukup.
 √ Menyehatkan kulit kepala.
 √ Membantu rambut tumbuh sehat dan kuat.

Bee Botanics™ Leave-in Daily 
Serum with Royal Jelly yang 
berfungsi mengurangi rambut 
rontok dan merangsang 
pertumbuhan rambut ini, 
memiliki formula dari ekstrak 
tumbuhan untuk menutrisi kulit 
kepala, dan memperpanjang 
fase pertumbuhan. 
Pertumbuhan rambut lebih 
optimal dengan menggunakan 
serum ini secara rutin 
dan teratur.

Terbukti dapat:

Mengurangi Rambut 
Rontok dan Merangsang 
Pertumbuhan Rambut 

Isi per kemasan
▶  100 ml / botol spray

HDI Bee Botanics™ 

Leave-in Daily Serum
with Royal Jelly

Made
in 

Bulgaria
Bahan Aktif Utama

▶  Royal Jelly

▶  Arnica Extract 

▶  Nettle Extract

▶ Caffeine

▶ Provitamin B5 (Panthenol)

▶ Cotinus Coggygria

▶  Burdock Root Extract

▶  Quinine

▶  Rose Water

Berfungsi meningkatkan sirkulasi darah, 
melancarkan aliran oksigen, dan memberi 
nutrisi rambut. 

Memberikan suplai darah dan makanan 
yang lebih baik ke rambut, dan mencegah 
uban dini.

Mencegah produksi sebum yang berlebihan 
dan membersihkan folikel rambut. 

Memperlebar pembuluh darah, 
merangsang aliran darah dan stimulator 
pertumbuhan rambut.

Menguatkan secara efektif akar rambut dan 
batang rambut.

Merangsang, mempercepat pertumbuhan 
rambut, dan meningkatkan ketebalan rambut.

Mencegah kerontokan, meningkatkan 
kekuatan rambut agar selalu berkilau, dan 
mencegah uban dini.

Memperkuat keratin rambut untuk menjaga 
ketebalan rambut.

Meredakan iritasi pada kulit kepala dan 
mengurangi terjadinya ketombe.
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Lingkungan semakin tidak bersahabat 
dengan kesehatan, termasuk kesehatan 
kulit wajah. Terpaan polutan, radiasi 
sinar matahari, paparan debu, serta 
serangan mikroorganisme berpotensi 
merusak menjadikan kulit wajah kering 
dan kekurangan nutrisi. Biasakan mencuci 
wajah untuk mengembalikan kelembapan, 
serta menutrisi kulit wajah. Cara ini efektif 
untuk meminimalkan efek penuaan. 
Gunakan Bee Botanics™  Propolis Facial 
Wash Gel yang kaya nutrisi alami untuk 
menjadikan wajah sehat berseri.

 √ Sebagai antimikroba.
 √ Melindungi dan melembapkan 

kulit wajah.
 √ Mencerahkan kulit.

Sifat antibakteri dan antiperadangan dari propolis 
melindungi kulit dari bakteri, serta membantu 
meredakan iritasi secara efektif. Selain itu, propolis 
juga kaya akan senyawa polifenol yang berfungsi 
sebagai antioksidan yang sangat membantu 
melindungi kulit dari bahaya radikal bebas, dan 
membantu memperlambat proses penuaan kulit.

Terbukti dapat:

Bee Botanics™ Propolis Facial Wash Gel 
mengandung campuran bahan alami bee 
propolis, aloe vera, dan multivitamin. 

Bee Botanics™  Propolis Facial Wash Gel 
menjadikan kulit bersih dan terlindungi. 
Kesegaran aloe vera-nya menjadikan kulit 
tampak cerah dan bebas noda hitam, lembut 
apabila digunakan sehari-hari, dan sangat 
efektif untuk mereka yang memiliki kulit 
berminyak, kulit bermasalah, atau kulit sensitif.

Beeklopedia

VITAMIN
MULTI

Bee propolis

Aloe 
vera

Multivitamin

HDI Bee Botanics™ 

Propolis Facial 
Wash Gel

Wajah Bersih dan 
Cerah Setiap Hari

Isi per kemasan
▶   250 gram / botol
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Bee Botanics™ Propolis Mouthwash 
menggabungkan sifat antimikroba 
propolis dengan rasa menyegarkan 
dari peppermint untuk memberikan 
napas segar tahan lama. 

Bee Botanics™ Propolis Mouthwash 
memberikan  sensasi rasa segar dan 
bersih lebih lama. 

Produk ini bebas dari alkohol dan 
digantikan dengan peppermint 
alami yang dapat memberikan 
kesegaran dalam mulut. Dalam 
produk mouthwash lain, kandungan 
alkoholnya membuat rasa terbakar 
pada mulut.

Beeklopedia

 √ Sebagai antimikroba.
 √ Napas lebih segar sepanjang hari.
 √ Alcohol Free.

Propolis mengandung 
bioflavonoid, yaitu 
senyawa alkaloid yang 
berfungsi sebagai 
antibiotik dan antiseptik 
alami. Propolis efektif 
menekan bakteri 
Streptococcus mutan 
yang menyebabkan 
bau mulut, namun 
tetap aman bagi 
lingkungan biokimia 
mulut sehingga mulut 
tetap segar sepanjang 
hari. Berbeda dengan produk kumur lainnya 
yang menggunakan antibiotik kimia yang justru 
merusak biokimia mulut.

Perawatan kesehatan gigi dan mulut 
sangat penting terutama untuk mencegah 
terbentuknya plak. Menyikat gigi, 
membersihkan gigi dengan benang gigi, dan 
berkumur dengan mouthwash adalah langkah 
efektif mengurangi bakteri dan mencegah 
terbentuknya plak.

Gunakan obat kumur yang efektif untuk 
mencegah plak, mengurangi bakteri, serta 
memberikan efek kesegaran mulut sepanjang 
hari. Bee Botanics™ Propolis Mouthwash 
merupakan obat kumur non alkohol yang 
dapat digunakan oleh semua orang.

Terbukti dapat:

Mulut Sehat dan Segar 
Sepanjang Hari

HDI Bee Botanics™ 

Propolis 
Mouthwash

ALK
OHOL

Isi per kemasan
▶   250 ml / botol
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Bee Botanics™ Propolis 
Toothpaste with Tea Tree Oil 
Green Tea Extract berfungsi 
mencegah kerusakan gigi, 
mengatasi infeksi mulut dan 
gusi, serta mengurangi
bau mulut.

Pasta Gigi Terbaik
Pilihan Keluarga

 √ Sebagai anti mikroba.
 √ Membantu menyegarkan napas.
 √ Membantu menjaga kesehatan gusi.
 √ Tidak mengandung Sodium Lauryl Sulfate*.
 √ Tidak mengandung paraben.

Terbukti dapat:

HDI Bee Botanics™ 

Propolis Toothpaste
with Tea Tree Oil Green Tea Extract

*Sodium Lauryl Sulfate atau SLS adalah bahan kimia penghasil busa yang digunakan 
pada produk shampo, pasta gigi, sabun, deterjen dan body wash. Kandungan SLS dalam 
konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi pada gusi dan rongga mulut.

Bahan Aktif Utama

Merupakan propolis ekstrak hasil 
formulasi orisinal HDI yang memiliki 
sifat antibakteri, yang menekan 
pertumbuhan bakteri Streptococcus 
mutan penyebab kerusakan gigi, 
mencegah peradangan dan infeksi 
mulut, juga memastikan gigi tetap 
sehat, dan napas lebih segar.

Terbukti efektif mencegah peradangan 
pada gingival (radang gusi/ gusi 
bengkak), peradangan periodontal 
(infeksi gusi yang berat), juga 
bermanfaat mencegah karies gigi, 
penyakit periodontal, dan halitosis 
(napas kurang sedap). Penelitian 
menunjukkan bahwa green tea 
membantu mengurangi aktivitas 
bakteri di rongga mulut. Efek 
antioksidan green tea juga dapat 
mengurangi kemungkinan kanker 
mulut pada pengguna tembakau.

Merupakan bahan alami yang terbukti 
mempunyai aktivitas antiinflamasi pada 
peradangan jaringan gingivitis (gusi), 
antimikrobial, dan melindungi gigi dari 
pembentukan karang gigi.

Bahan ini bermanfaat sebagai antibakteri, 
berfungsi memberikan kesegaran pada 
napas dan mengurangi bau mulut.

▶  Propoelix™

▶  Green Tea Extract
 

▶  Tea Tree Oil

▶ Peppermint (Menthae piperita oil)

Isi per kemasan
▶   70 gram / tube
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 √ Membantu menyembuhkan luka gores, 
luka bakar, luka gigitan serangga, dan 
luka lainnya.

 √ Membantu menekan pertumbuhan 
bakteri pada luka1 sehingga luka 
terlindungi dari iritasi dan infeksi.

 √ Mencegah peradangan.

 √ Membantu menstimulasi pembentukan 
kolagen2 sehingga membantu proses 
penyembuhan dan mencegah luka 
meninggalkan bekas.

Bersihkan area luka 
terlebih dahulu, 
kemudian oleskan 
Bee Botanics™ 
Aloe Propolis 
Cream with Honey 
Extract secara tipis 
sebanyak 2 - 3 kali 
sehari.

Terbukti dapat:

Saran HDI

Bee Botanics™ Aloe Propolis 
Cream with Honey Extract 
adalah krim luka yang 
mengandung bee propolis dan 
aloe vera. Krim ini berperan 
sebagai antiseptik alami yang 
membantu mengoptimalkan 
proses penyembuhan luka. 
Praktis untuk penggunaan 
sehari-hari dan aman untuk 
semua jenis kulit.

Luka Sembuh 
Tanpa Bekas

HDI Bee Botanics™ 

Aloe Propolis Cream 
with Honey Extract

Isi per kemasan
▶   36 gram/ tube

1Adewuni AA, Ogunjinmi AA., The Healing Potential of Honey and 
propolis lotion on septic wounds. Asian Pacific Journal of Tropical 
Biomedicine (2011) S55-S57
2Surjushe A, Vasani R, Saple DG. Aloe Vera : A short review. Indian 
Journal of Dermatology. 2008 ; 53(4):163-166.doi:10.4103/0019-
5154.44785
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HDI Bee Botanics™ 

Propolis Hand & 
Body Lotion

 √ Melembapkan dan menutrisi kulit.
 √ Melindungi kulit dari gangguan bakteri 

dan radikal bebas yang berasal dari 
lingkungan.

Terbukti dapat:

HDI Bee BotanicsTM Propolis Hand 
& Body Lotion merupakan lotion 
lembut yang mudah diserap oleh 
kulit tanpa meninggalkan rasa 
lengket, yang cocok digunakan 
untuk iklim tropis. Kandungannya 
terdiri dari bahan utama yang 
alami dan bebas paraben, sehingga 
aman untuk semua jenis kulit.

Tidak Lengket 
dan Cocok untuk 
Semua Jenis Kulit

Bahan Aktif Utama

Isi per kemasan
▶   36 gram / tube

Propoelix™
Melindungi kulit dari sinar UV yang dapat 
merangsang oksidasi stres1,2 dan membantu 
menjaga kebersihan kulit dari bakteri patogen 
kulit3.

Multivitamin  
Mengurangi keriput dan memperbaiki 
tekstur kulit, mengurangi kerusakan 
yang disebabkan oleh radikal bebas, 
mempertahankan kelembapan kulit, serta 
mengatasi iritasi kulit.

Green Tea Extract  
Melindungi kulit dari kerusakan yang 
diakibatkan paparan sinar matahari4,5,6 dan 
radiasi sinar ultraviolet7.

1Saito et al. Brazilian green propolis water extract up-regulates the early expression level 
of HO-1 and accelerates Nrf2 after UVA Irradiation. BMC Complementary and Alternative 
Medicine  (2015) 15:421
2Fonsesca et al. Evaluation of the Potential of Brazilian Propolis against UV-Induced Oxidative 
Stress. Hindawi Publishing Corporation; Evidence-Based Complementary and Alternative 
Medicine. 2011
3Jang et al. Antimicrobial Activity of Propolis Extracts against Skin Pathogen. Journal of 
Apiculture 30 (1): 61~66 (2015)
4Saric et al. Polyphenols and Sunburn. International Journal of Molecules Sciences. 2016
5Sikoraet al. Study of antioxidant properties of green tea extract. Chemik nr 10. 2011
6Camouse et al. Topical application of green and white tea extractsprovides protection 
from solar-simulated ultravioletlight in human skin. Journal compilation ª 2009 Blackwell 
Munksgaard, Experimental Dermatology, 18, 522–526
7OyetakinWhite et al. Protective Mechanisms of Green Tea Polyphenols in Skin. Hindawi 
Publishing Corporation; Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2011

Apakah paraben aman? Sebenarnya FDA dan BPOM 
memperbolehkan penggunaan paraben, namun dengan beberapa 
ketentuan, salah satunya memenuhi batasan penggunaan yang 
diperbolehkan. Lebih baik, gunakan produk yang tidak mengandung 
paraben, karena lebih aman untuk keluarga Anda.

Beeklopedia
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HDI Trimee II

 √ Mengikat molekul lemak1,2 yang terdapat 
dalam makanan sehingga dapat menurunkan 
penyerapan lemak oleh tubuh.

 √ Meningkatkan jumlah lemak yang dibuang oleh 
tubuh hingga 7 kali lebih banyak daripada serat 
lain.

 √ Membantu menurunkan kadar kolesterol dalam 
darah.

 √ Membantu menurunkan berat badan.

1. Untuk mengurangi kolesterol secara 
optimal, konsumsi HDI Trimee II harus 
disertai dengan diet sehat.

2. Untuk mengurangi berat badan secara 
optimal, konsumsi HDI Trimee II dan 
berolahraga secara teratur.

Konsumsi dua tablet dengan segelas air 

sewaktu makan. Makin efektif jika di tengah-

tengah makan, HDI Trimee II dikonsumsi 

dengan cara dikunyah sehingga bisa 

tercampur dengan makanan yang dimakan.

Menurut penelitian, Chitosan membantu 

meningkatkan pengeluaran lemak hingga 7 

kali lebih banyak bila dibandingkan dengan 

mengonsumsi jenis serat lainnya.  

Mengurangi Lemak 
dan Kolesterol 

Terbukti dapat:

Saran HDI

Tips PenggunaanHDI Trimee II mengandung Chitosan 
yang telah lama diketahui efektif 
membantu mengatasi masalah 
kolesterol. Kandungan vitamin C dalam 
HDI Trimee II akan mengoptimalkan 
efek Chitosan tersebut.

Isi per kemasan
▶   90 tablet / botol

1Kanauchi O, Deuchi K, Imasato Y, Shizukuishi M, Kobayashi E. 
Mechanism for the inhibition of fat digestion by chitosan and for 
the synergistic effect of ascorbate. Biosci Biotechnol Biochem. 
1995 May; 59(5): 786-790.
2Han LK, Kimura Y, Okuda H. Reduction in fat storage during chitin-
chitosan treatment in mice fed a high-fat diet. Int J Obes Relat 
Metab Disord. 1999 Feb; 23(2): 174-179.
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HDI B•SKIN BB Cream menggunakan teknologi 
Microcaps, yaitu teknologi butiran mikro yang 
mampu menyimpan dan kemudian melepaskan 
95-97% bahan aktif pada kulit saat dioleskan 
secara merata di kulit. Dengan teknologi ini, kulit 
dapat menyerap kandungan yang ada di B•SKIN 
BB Cream secara optimal.  

HDI B•SKIN BB Cream

 √ Menyamarkan noda dan meremajakan 
kulit.

 √ Menyamarkan bekas jerawat. 
 √ Meminimalkan kerusakan kulit akibat 

paparan sinar UV.
 √ Memutihkan kulit1 dan menjaga 

kesehatan kulit.
 √ Menjaga elastisitas kulit2.
 √ Melawan penuaan dan mengurangi 

kerutan.

Terbukti dapat:

Rahasia HDI B•SKIN BB Cream

Perpaduan antara 
Kecantikan dan 
Teknologi Mutakhir

Isi per kemasan

HDI B•SKIN BB Cream  memadukan 
perawatan kulit dan produk kosmetik. 
Bahan aktif utama HDI B•SKIN BB 
Cream  adalah royal jelly dan green tea, 
yang dipadukan dengan tabir surya SPF 
37/PA+++, dan vitamin E. 

Ekstrak green tea (Camelia Sinensis) memiliki 
bahan aktif untuk meminimalkan kerusakan 
kolagen dan mempunyai kandungan
antioksidan yang tinggi untuk melawan radikal 
bebas.

Royal jelly berfungsi membantu sirkulasi 
darah sehingga berefek mencerahkan dan 
menyehatkan kulit.

Arbutin (Uva Ursi) yang juga dikenal 
sebagai ekstrak bearberry yang berfungsi 
mencerahkan  kulit. Arbutin banyak ditemukan 
di tanaman gandum dan terdapat pada kulit 
buah pir.

Minyak jojoba berasal dari tanaman 
Simmondasia chinensis. Bahan ini terkenal 
sebagai pelembap alami dan mampu 
menstabilkan proses oksidasi.

Allantoin adalah senyawa kimia alamiah yang 
dihasilkan oleh beberapa organisme. Senyawa 
ini berfungsi untuk melembapkan dan 
meregenerasi sel kulit.

Vitamin E sudah dikenal lama sebagai vitamin 
yang berguna untuk melembapkan dan 
menghaluskan kulit.

E

Beeklopedia

▶   Tersedia dalam kemasan 15 ml dan 30 ml

1www.greatvistachemical.com/proteins - sugar - nucleotides/
arbutin.html
2HSU Green Tea and The Skin, J Am A cad Dermatol, 2005, Jun; 
52 (6):1049-59.
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HDI Dynamic Trio 
+ Saw Palmetto

 √ Membantu mencegah pembengkakan 
prostat1.

 √ Membantu mengurangi gejala-gejala Benign 
Prostatic Hyperplasia  (BPH), yaitu pembesaran 
prostat.

 √ Membantu mengurangi gejala-gejala masalah 
saluran kemih2, seperti rasa nyeri dan sering 
buang air kecil.

 √ Membantu meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh.

Lebih dari 50% populasi pria  
berumur 60-an menunjukkan  
tanda-tanda dan mengalami 
gejala pembesaran prostat  
sebagai sebuah proses alami.

HDI Dynamic Trio + Saw Palmetto 
menyatukan manfaat HDI Dynamic 
Trio dengan khasiat Saw palmetto 
yang mampu menurunkan jumlah 
dihydrotestosterone, yaitu bentuk aktif 
testosteron yang bila berlebihan berisiko 
menyebabkan pembengkakan prostat.

Terbukti dapat:

Beeklopedia

Miliki Prostat Sehat

Penelitian membuktikan penurunan IPSS 
(International Prostate Symptom Score) 
setelah mengonsumsi Saw palmetto selama 6 
bulan. Prostat bermasalah ditunjukkan dengan 
skor di atas 8.

Isi per kemasan
▶   Tersedia dalam kemasan 30 kaplet    
      dan 90 kaplet

1Gerber GS. Saw palmetto for the treatment of men 
with lower urinary tract symptoms. The Journal of 
Urology. Volume 163. May 2000: 1408-1412. 
2Gerber GS, Kuznetsov D, Johnson BC, Burstein JD. 
Randomized, double-blind, placebo-controlled trial 
of saw palmetto in men with lower urinary tract 
symptoms. Urology. 2001 Dec; 58(6): 960-964.

Ilustrasi penelitian Gerber GS, Kuznetsov D, Johnson BC, 
Burstein JD. Randomized.
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HDI Dynamic Trio 
+ Enzymeminerals

 √ Membantu memperbaiki sistem 
pencernaan.

 √ Membantu mengatasi masalah 
pencernaan, seperti rasa panas, 
kembung, sakit maag (tukak lambung), 
dan diare.

 √ Membantu mengeluarkan racun 
(detoksifikasi) dari sistem pencernaan.

 √ Membantu meningkatkan penyerapan 
nutrisi dan memperbaiki fungsi tubuh.

 √ Memberikan nutrisi penting.

 √ Membantu meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh.

1. Enzim bromelain mampu menguraikan 
zat makanan agar mudah diserap oleh 
tubuh. Enzim ini juga mampu membantu 
proses penyembuhan luka dan mengurangi 
pembengkakan atau peradangan di dalam 
lambung, seperti yang dialami oleh penderita 
gastritis (radang lambung).

2. Enzim Papain terbukti aktif membantu 
melancarkan pencernaan, mencegah rasa 
panas dalam lambung, serta mengendalikan 
nafsu makan.

Miliki Pencernaan 
yang Sehat

Terbukti dapat:

Beeklopedia

HDI Dynamic Trio + Enzymeminerals 
mengandung manfaat HDI Dynamic 
Trio yang dipadukan dengan Enzim 
Bromelain, Enzim Papain, dan 
berbagai mineral yang bermanfaat 
untuk kesehatan sistem pencernaan, 
di antaranya zat besi, mangan, seng, 
dan kromium.

Enzim-enzim yang terdapat pada makanan, 
umumnya mengalami kerusakan pada 
saat dimasak dan hal ini menyebabkan 
berkurangnya jumlah enzim di dalam 
makanan kita. Jika tubuh kita tidak dapat 
memproduksi enzim pencernaan dalam 
jumlah yang cukup, makanan tidak dapat 
dicerna secara sempurna, sehingga 
menyebabkan timbulnya masalah pada 
pencernaan.

Isi per kemasan
▶   Tersedia dalam kemasan 30 kaplet   
      dan 90 kaplet
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 √ Membantu meningkatkan stamina pria.
 √ Mempertahankan motilitas sperma pria.
 √ Meningkatkan kadar hormon testosteron.
 √ Meningkatkan gairah seksual.
 √ Menjaga kesehatan dan kesuburan sistem 

reproduksi pria.

Terbukti dapat:

HDI BEE Ultra

Bahan Aktif Utama

Propoelix™
Meningkatkan kualitas sperma dan organ 
reproduksi CsA dengan membersihkan radikal 
bebas dan meningkatkan aktivitas antioksidan1.

HDI BEE Ultra merupakan 
kombinasi Dynamic 3 yaitu bahan 
ekstrak alami seperti Propoelix™, 
bee pollen, dan royal jelly yang 
dapat membantu meningkatkan 
vitalitas dan stamina pria.

Lebih Gairah dan 
Vitalitas Prima

Isi per kemasan
▶   60 kapsul / botol 

Bee Pollen
Meningkatkan stamina dan vitalitas pria2.

Royal Jelly 
Meningkatkan kadar hormon testosteron dan 
persentase sperma hidup3, serta membantu 
pembentukan otot karena kaya akan asam amino. 

Korean Ginseng Root Extract 
Meningkatkan ereksi, produksi hormon seks4, 
jumlah dan kualitas sperma5, serta melindungi 
testis dari serangan kimiawi6.

Avena Sative Extract 
Meningkatkan hasrat seksual dengan 
meningkatkan kadar hormon luteinisasi7 dan 
menghasilkan hormon testosteron lebih banyak.

Tribulus Terrestris Extract
Meningkatkan hormon yang merangsang aktivitas 
aksesori organ seks pria8, meningkatkan hormon 
testosteron dan spermatogenesis plasma9, dan 
menaikkan libido.

Ashwagandha Extract 
Meningkatkan libido dan kekuatan seksual10, serta 
membantu mengatasi disfungsi ereksi.

3A. A. Hassan. Effect of royal jelly on sexual efficiency in adult male rats . Iraqi 
Journal of Veterinary Sciences, Vol. 23, Supplement II, 2009 (155-160).
4Amanda Cássia da Cruz et al. The action of herbal medicine on the libido: 
aspects of nutritional intervention in increasing sexual desire. Nutrire. Brazil. 
2017
5Lee et al. Ginseng for improving semen quality parameters. Medicine. Korea. 
2018
6Kar wah Leung and Alice ST Wong. Ginseng and male reproductive function. 
Landes Bioscience. China. 2013
7Chauhan et al. A Review on Plants Used for Improvement of Sexual Performance 
and Virility. Hindawi Publishing Corporation; BioMed Research International. 
India. 2014
8Chauhan et al. A Review on Plants Used for Improvement of Sexual Performance 
and Virility. Hindawi Publishing Corporation; BioMed Research International. 
India. 2014
9Kotta et al. Exploring scientifically proven herbal aphrodisiacs. Pharmacognosy 
Review. India. 2013
10Ambiye et al. Clinical Evaluation of the Spermatogenic Activity of the Root 
Extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot 
Study. Hindawi Publishing Corporation. Evidence-Based Complementary and 
Alternative Medicine. India. 2013

1Gul Baykalir, et al. The effects of propolis on sperm quality, reproductive organs and 
testicular antioxidant  status of male rats treated with cyclosporine-A. Belo Horizonte, 
v.13, n.2, p.105-111. Turkey. 2016
2Ulbricht,  et al. An Evidence-Based Systematic Review of Bee Pollen by the Natural 
Standard Research Collaboration. Informa Healthcare ; Journal of Dietary Supplements, 
Vol. 6(3). USA. 2009
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Bersih

Segar

Murni

+
Air Minum Sehat 
dan Murni Setiap Hari
HDI PURE FTEC-1 adalah alat 
pemurni air yang mengusung 
teknologi artistik membran filar 
dan tidak memerlukan daya listrik.  
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Fakta HDI Pure FTEC-1

Membran serat FilartechTM berfungsi menyaring 
karat, bakteri*, Basilus coli, serta mikroorganisme 
dan material mikroskopik lainnya dalam air, tanpa 
menghilangkan kandungan kalsium, magnesium, 
dan mineral lain. HDI PURE FTEC-1 Water Purification 
System telah teruji dan memperoleh pengakuan dari 
instansi standardisasi berikut:

 √ Japan Industrial Standard
          - #JIS S 3201: Metode tes untuk kemampuan
            kemurnian. 
          - #JIS S 3200-7: Metode tes elusi.

 √ Food Sanitation Law of Japan (Standards 
for Elution Behavior)

          - The 370th Ministrial Announcement (untuk   
             komponen plastik). 
          - The 85th Ministrial Announcement (untuk         
             komponen karat).
         (Hasil tes dibuat oleh Departemen Kesehatan, 
         Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang). 

 √ Japan Food Research Laboratories 
(Lembaga resmi pemerintah Jepang): Uji 
Kinerja Kemampuan Menghilangkan Bakteri. 

 √ Analisa Kualitas Air oleh Laboratorium 
Sucofindo, Indonesia.

*) Dari hasil tes laboratorium yang dilaksanakan oleh 
Japan Food Research Laboratories menunjukkan 
bahwa HDI PURE FTEC-1 mampu memurnikan 
air dengan kandungan 3,8 juta bakteri dengan 
hasil tes akhir adalah 0 (nol) bakteri atau mampu 
menghilangkan bakteri secara efektif 100% (sesuai 
dengan standar Japan Water Purifier Association 
(JPWA) Voluntary Standard For Water Purifiers). 
Namun dalam hal “klaim” suatu alat purifikasi air 
berdasarkan International Reporting, dicantumkan 
bahwa HDI PURE FTEC-1 mampu menghilangkan 
bakteri hingga 99,999%.

 √ Desain minimalis dan praktis.

 √ Pipa pengeluaran air yang dapat diputar 
hingga 360 derajat sehingga ergonomis. 

 √ Mampu bekerja pada aliran air 
bertekanan rendah.

 √ Tidak membutuhkan tangki terpisah. 

 √ Tidak memerlukan daya listrik. 

Keunggulan HDI Pure FTEC-1

Tahapan Proses Purifikasi 
dengan HDI PURE FTEC-1
Butiran Karbon Aktif
Air disaring oleh butiran karbon aktif yang berfungsi 
sebagai senyawa efektif penghilang klorin, sekaligus 
menghilangkan bau dan rasa tak sedap pada air. 

Serbuk Koral Aktif
Serbuk koral aktif mampu meningkatkan kadar 
alkalin air, sekaligus menambah kandungan mineral 
pada air sehingga cita rasa air makin sempurna.

Teknologi Filar
Teknologi filar yang termutakhir dari HDI. Teknologi 
ini terdiri dari 1728 unit serat FilartechTM. Masing-
masing serat terbagi menjadi 3 lapisan membran 
terpisah yang mempunyai 1 triliun pori-pori 
berdiameter 0.1 mikron.

HDI Pure
FTEC-1
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Tak hanya mendapatkan pengakuan bisnis secara internasional, HDI 
juga semakin mengukuhkan posisinya di dunia medis dan ilmiah. 

Hal ini terbukti lewat beberapa penghargaan berikut ini.

APAC 
Insider

Frontier Consulting 
Group

Majalah APAC Insider memberikan 
penghargaan kepada perusahaan top 
performer yang memiliki komprehensif 
terbaik di wilayah Asia Pasifik dan memiliki 
komitmen, antusiasme, keahlian, serta 
kemauan untuk melakukan hal berbeda 
berdasarkan pasar industri dan sektornya.

Produk HDI dan BSKIN lolos seleksi dari 
jaringan mitra industri dan telah melalui 
proses pengamatan yang dalam.  Seperti 
calon kandidat penerima penghargaan 
lainnya, HDI telah diaudit oleh dewan juri 
dengan pertimbangan kinerja selama 12 
bulan terakhir untuk memastikan HDI layak 
menerima penghargaan dari APAC Insider.

Informasi mengenai penghargaan lainnya, 
dapat Anda update melalui Media Sosial 
HDI.

Pada semester ke-2 tahun 2017, HDI 
mendapat pengakuan sebagai salah satu 
MLM terbaik pilihan pelanggan dalam 
kategori Corporate Image dari survei yang 
dilakukan badan survei Frontier Consulting 
Group.

Survei ini dilakukan kepada 3000 responden 
dari berbagai kalangan dan latar belakang. 
Kriteria penilaian yang ditetapkan meliputi:
1. Quality
2. Performance
3. Responsibility
4. Attractiveness

Mari bersama tetap semangat 
mempertahankan, bahkan meningkatkan 
prestasi ini untuk cakupan yang lebih luas 
lagi, sehingga HDI dapat menjadi Social 
Network Marketing Company terbaik 
bukan hanya di Indonesia, tapi 
sampai di Asia. 
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MIMS atau Monthly Index of 
Medical Specialities, merupakan 
buku berisi daftar obat dan suplemen 
kesehatan yang direferensikan secara 
ilmiah oleh dunia kesehatan dan medis. 
Produk-produk HDI yang terdapat di 
dalamnya:.

1. HDI Propoelix™
2. HDI Propoelix™ Plus 
3. HDI Origins™ Bee Propolis
4. HDI Origins™ Bee Propolis Complex
5. HDI Origins™ Dynamic 3
6. HDI Origins™ Pollenergy 520
7. HDI Origins™ Royale Jelly Liquid
8. HDI Origins™ Royal Jelly
9. HDI BEE Ultra
10. HDI KIDS™ Kids 3
11. HDI KIDS™ Honeybee Pollens
12. HDI Bee Botanics™ Aloe Propolis Cream 

with Honey Extract
13. HDI Bee Botanics™ Propolis Toothpaste 

with Tea Tree Oil and Green Tea Extract
14. HDI Bee Botanics™ Propolis Mouthwash
15. HDI Bee Botanics™ Leave-in Daily Serum 

with Royal Jelly 
16. BSKIN V3 Intense PAF Concentrate
17. BSKIN W3 Enriched Brightening Serum

Sekarang HDI pun berdiri sejajar dengan 7289 
brand lainnya di Indonesia. Anda dapat membeli 
buku MIMS di Gramedia atau toko buku terdekat 
di kota Anda. Dukungan Anda yang membuat 
kami dapat mencetak prestasi ini.




