
Persembahan IndoGreenWay 
Profil 19 Produk HIGH DESERT 

Produk HIGH DESERT berbahan dasar dari produksi lebah madu (Pollen-Propolis-Royal Jelly-Madu). Sangat 
bermanfaat untuk dikonsumsi sebagai makanan pelengkap setiap hari, karena alami, bebas bahan kimia, bebas 
doping, tidak ada efek samping. Sudah dipakai oleh tiga generasi Presiden Amerika. Merupakan makanan resmi 
komite atlet di beberapa Negara (Malaysia,Filipina) & makanan kesehatan resmi atlet KONI. Madu sudah 
mengalami ujian berabad-abad lamanya, diwahyukan dalam semua Kitab Suci umat beragama: ALQUR'AN (An 
Nahl 68-69); ALKITAB (Amsal 16:24,24:13); WEDA (Artharvaveda XII.3.44,11.3.1); TRIPITAKA (Vinaya Pitaka 
Mahavagga VI .208 15-10) 

 

POLLENERGY 520 & HONEYBEE POLLENS 
 

Berasal dari Bee Pollen, yaitu serbuk sari bunga jantan yang berwarna 
kuning keemasan. Memiliki lebih dari 200 jenis nutrisi yang semuanya 
dibutuhkan oleh tubuh sehingga dikenal sebagai MAKANAN yang PALING 
SEMPURNA dari alam. Komposisi : 18 asam amino, termasuk 8 di 
antaranya yang esensial ; 28 , mineral; 12 vitamin (A, B1, B2, B3, B6, B12, 
C, D, E, H, K, j dll);11 enzim dan coenzim 

 

MANFAAT Honeybee Pollens : Mendukung proses tumbuh kembang terutama sel jaringan otak. 
Menormalkan nafsu makan pada anak. Memperlancar peredaran darah sehingga , daya pikir dan 
konsentrasi meningkat. Meningkatkan stamina & vitalitas tubuh. Meningkatkan kekebalan tubuh 
terhadap (serangan penyakit & bertindak sebagai stabilisator system metabolisme tubuh. Memperbaiki 
fungsi organ tubuh & nutrisi lengkap pengganti ASI. 

MANFAAT Pollenergy : meningkatkan stamina tubuh, daya konsentrasi, daya tahan tubuh, 
menstabilkan sistem metabolisme tubuh, memperlancar peredaran darah, mempertahankan & 
meningkatkan kekuatan sel-sel tubuh. Mencegah kurang gizi bagi wanita hamil & menyusui. 

 

ROYAL JELLY LIQUID & TABLET 
 

Royal Jelly juga disebut susu lebah adalah sumber makanan lebah yang 
PALING ISTIMEWA. Dihasilkan oleh kelenjar hipofaringeal lebah pekerja 
muda. Wamanya putih pekat & kaya akan zat gizi, Royal Jelly menjadi 
sumber makanan yang bertanggung jawab menjadikan lebah ratu.Lebah 
pekerja mengkonsumsi royal jelly hanya 3 hari pertama. Lebah Ratu 
mengkonsumsi royal jelly seumur hidup.Usia Lebah Pekerja hanya ± 50 hah. 
Usia Lebah Ratu mencapai ± 5-7 tahun. Lebah Pekerja mandul.Lebah Ratu 
(fertile) > 2000 telur/hari uan menetas. 

 



MANFAAT: Regenerasi sel (kulit tidak mudah keriput.kuku.rambut tidak mudah beruban&rontok); 
Perbaikan Sistem Saraf (stress, migren, vertigo, epilepsi, sering gugup, sulit tidur, stroke, autis, 
alzyaimer, parkinson); Meningkatkan fungsi Sistem Hormon&Reproduksi ( haid yang sakit & tidak 
teratur, sulit punya keturunan, menormalkan masa menopause); Meningkatkan daya tahan tubuh; 
Memperlancar peredaran darah. 

 

BEE PROPOLIS 
 

Produksi lebah yang berfungsi sebagai penghalang masuknya kuman penyakit (virus, 
bakterijamur) yang dapat menghancurkan sarang lebah,koloni telur dan larva lebah. 
Merupakan ANTIOKSIDAN PRIMER dan ANTIBIOTIKAALAMI. 

MANFAAT: ANTI Bakteri, Jamur, Virus, Infeksi, Peradangan, menghambat 
pertumbuhan sel kanker, membantu mengatasi influenza, diare, thypus, prostat, 
hepatitis, diabetes/ kencing manis, asam urat, hipertensi, kolesterol, anemia, demam 
berdarah, jerawat, eksim, herpes, keputihan, maag, wasir, TBC, gagal ginjal, dan batu 

empedu. membongkar & menghilangkan asam urat, timbunan lemak & plak di dalam pembuluh darah 
(Penyakit Jantung Koroner). 

 

ALOE PROPOLIS CREAM 
 

Cream yang berbahan dasar dari Propolis&Lidah Buaya. Membantu mengatasi segala 
macam luka (terbuka/tetutup/bakar), seperti : digigit serangga, lecet, memar, sengatan 
matahari, jerawat, wasir, cacar air, eksim, herpes, iritasi kulit, ganggren, herpes. 

 

 

 

POLIFREZ - PROLIZ - HERBAL THROAT SPRAY 
 

MANFAAT: Perawatan gigi menyeluruh raife dan sempurna, bersifat antiseptik, anti 
bakteri, anti jamur, anti virus serta anti plak. Mengatasi gusi berdarah, 
menghilangkan bau mulut, mengatasi sari, tenggorokan, serta memberikan nafas 
segar. 
 

berlubang. Tidak mengandung 
gula sehingga sangat aman untuk penderita diabetes. 

MANFAAT: Melegakan sakit tenggorokan, menghentikan gejala batuk, melawan 
infeksi virus dan bakteri dalam mulut, mencegah gigi 



 

CLOVER HONEY 
 

Madu yang nektarnya berasal dari Bunga Clover dengan kandungan gizi — yang 
paling Tinggi, Lengkap dan Seimbang. 
 
KEISTIMEWAAN: Kaya dengan vitamin, mineral, dan enzim, juga mengandung Bee 
Pollen & Royal Jelly. Kadar air sangat rendah 17,2%. Unprecessed tanpa proses 
pemanasan, penambahan air.gula dan pengental. 
 
MANFAAT: Menambah Stamina; Membantu mengatasi Sistem Pencernaan (maag, 
sembelit/susah buang air besar). Meningkatkan penyerapan makanan pada lambung 

dan usus; demam; infeksi tenggorokan; demam berdarah; anemia; jantung; darah tinggi; masalah 
saluran pernafasan termasuk batuk kronis & berdahak;berbagai masalah kesehatan kulit. 

ALLER BEE GONE 
 

Mengandung lebih dari 27 jenis herbal yang berkhasiat mengatasi alergi dan diperkaya 
dengan Bee Pollen 
 
MANFAAT: Meningkatkan daya tahan tubuh & membantu menghilangkan alergi 
secara tuntas & permanen seperti Alergi Makanan, Udara, Asma, Rhinitis (debu), 
Sinusitis, serta alergi pada kulit. Mengatasi reaksi alergi seperti : hidung tersumbat, 
berlendir, mata merah, bengkak & berair, batuk, tenggorokan kering & aatal di kulit. 
 
 
 

ROYALE SERIES 
 

1. Royale Hand&Body Lotion 
(mengandung Propolis- Green Tea dan bermacam nutrisi untuk kulit). 
Memberi perlindungan lebih terhadap bakteri, radikal bebas, efek sinar matahari 
 
2. Royale Conditioning Shampoo (mengandung Royal Jelly & Aloe Vera). 
Membersihkan secara menyeluruh, merawat rambut, menguatkan akar rambut, 
menambah ketebalan helai rambut. 

 
3. Royale Shower Gel 
(mengandung Propolis- Green Tea dan bermacam nutrisi untuk kulit). Gel mandi yang cocok untuk 
semua jenis kulit, melembabkan & melembutkan kulit 
 
OPTI-HAIR 

 

Adalah program regenerasi rambut dari dalam&luar. Diformulasikan untuk 
memberikan nutrisi-nutrisi penting untuk rambut sehingga rambut tetap sehat & 
tahan terhadap kondisi stress & faktor lingkungan lainnya.(rusak, kusam, 
bercabang, ketombe.beruban dini dan kerontokan) 
Terdiri dari: a) Opti Hair Tablet b) Opti HairShampo c) Opti Hair Lotion 
 



 
BEE CLEAR 

 

Masker wajah yang terbuat dari 4 bahan utama produk lebah yaitu Royal Jelly, 
Bee Pollen, Bee Propolis, Madu. 
 
MANFAAT: Meremajakan, menutrisi, mencerahkan dan menghaluskan kulit 
sehlngga kelenturan kulit dapat dipertahankan (anti aging). Membuka pori-pori 
yang tersumbat serta mengangkat kotoran hingga ke dalam pori-pori. Mencegah 
perkembangan bakteri pada kulit yang berjerawat dan infeksi.Cocok untuk 

segala jenis kulit bahkan kulit sensitif dan bermasalah. 
 
 
DT+GLUCOSAMINE SULPHATE 

 

MANFAAT : Merangsang pertumbuhan kembali sel tulang rawan yang rusak, mengatasi 
radang sendi (osteoarthritis).Bersifat antiradang, mengurangi rasa nyeri dari sendi yang 
bengkak, kaku dan terkikis. Membantu metabolisme & regenerasi jaringan sel tulang 
rawan & mencegah penurunan fungsinya. 
 
 
 

 
DT+SAW PALMETTO 
 

MANFAAT : Memelihara kesehatan prostate; Mengatasi pembengkakan dan peradangan 
kelenjar prostat, mengatasi infeksi saluran kemih, menormalkan frekuensi buang air kecil 
pada malam hari. 
 
 
 
 

 
 
DT+ENZYMEMINERALS 

 

MANFAAT: Membantu organ pencernaan untuk menguraikan makanan & meningkatkan 
penyerapan zat gizi terutama protein. Mengatasi gangguan pencernaan spt:mual, 
kembung, gasthritis, sembelit. Mengandung enzim amilase protease & lipase, untuk 
mencerna karbohidrat, protein & lemak. 
 
 
 

TRIMEE II & BODIMATE 
 

Mempertahankan berat badan dan bentuk tubuh ideal secara alami tanpa efek samping. 
 
MANFAAT Trimee II : Mengandung Chitosan yang efektif mengikat lemak (lemak jenuh) 
dari makanan & terbuang bersama kotoran. Berfungsi mengatasi masalah kolesterol ( 
menurunkan LDL, meningkatkan HDL), mengatasi masalah trigliserid & asam urat. 
 
 



MANFAAT Bodimate : Mengaktifkan kelenjar keringat. Membakar lemak di bawah di 
bawah kulit sehingga efektif untuk pembentukan tubuh ideal. Membantu mengencangkan 
lengan dan paha yang kendur serta pinggul dan pinggang yang membesar. Melancarkan 
peredaran darah, varises, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik&arthritis. 
Pemakaian lebih efektif disertai dengan olah raga. Bersama Trimee II membantu 
menurunkan berat badan. 
 
 

 
EVEREC 
 

MANFAAT : meningkatkan libido/gairah seksual (bukan sesaat), mengatasi impotensi 
dan ejakulasi dini, memperbaiki serta mengoptimalkan kerja fungsi organ reproduksi 
(meningkatkan kualitas sperma), meningkatkan daya tahan tubuh & stamina. KHUSUS 
untuk PRIA. 
 
 
 
 

 
OVULATION & PREGNANCY TEST 
 

Precision Ovulation Test 
Dapat mendeteksi hormone LH (Luteinizing Hormone) yang berperan dalam proses 
kesuburan dengan akurasi hingga 99.8%. 
HDI Precision Ovulation Test bekerja : 

• Menilai kejadian dan waktu terjadinya ovulasi. 
• Memprediksikan hari-hari subur yang maksimum. 
• Mengoptimalkan waktu berhubungan intim agar 
• mendapatkan kehamilan. 
• Membantu mengindentifikasi sebagian masalah infertilitas. 

 
Precision Pregnancy Test  
Adalah alat test kehamilan yang sederhana & dapat diandalkan dengan mendeteksi 
hormon hCG (human Chorionic Gonadotropin) yang diproduksi selama masa 
kehamilan 1-2 hari setelah terlambat haid. Dengan tingkat akurasi hingga 99.8%, juga 
dapat mendeteksi hCG pada konsentrasi rendah hingga 15 mlU/ml. 


