
- له أثر واضح في زيادة النمو ومعاجلة فقر الدم. 
- يزيل الوهن ويؤخر مظاهر الشيخوخة. 

- يقوي األعصاب ويخفف آالم الفقرات وآالم الروماتيزم. 
- يساعد في تخفيض سكر الدم )ما بعد األربعني عام(. 

- مصدر رئيسي للطاقة والنشاط ومفيد جداً 
   للرياضيني. 

- يساعد على التخلص من مرض ارتعاش اليدين عند 
   املسنني.

- يساعد في زيادة عدد احليوانات املنوية.
- مينع تساقط الشعر ويقوي البصيالت.

- ينظم ضغط الدم. 

العسل امللكي:
جذور  مع  الطازج،  النحل  ملكات  غذاء  من  عالية  نسبة  إليه  مضافاً  املشهور،  السدر  عسل  وهو 
لبناء  الضرورية  اآلمينية  واحلموض  بالفيتامينات  غنى  يكسبه  مما  النخيل.  وطلع  األحمر  اجلنسنغ 

اجلسم ورفع مناعته. 

- ينشط الذهن والفكر للوصول إلى ذاكرة حاضرة 
   ونشيطة.

- مصدر أساسي للطاقة والنشاط.
- لتقوية األعصاب وتنشيطها لتتحمل عبء 

   التحضير لالمتحانات.
- يرفع مناعة اجلسم ومينع تأثير البكتيريا 

   والفيروسات على اجلسم.
- يزيل الوهن واإلرهاق والتوتر.

- يزيل األرق ويساعد على النوم املريح.
- مقاوم شديد لفقر الدم )األنيميا(.

العسـل امللكـي - ابداع وحيوية
عسل سّدر، غذاء ملكات النحل، غبار طلع النحل )حبوب اللقاح(

املعدنية  واألمالح  األمينية  واحلموض  بالفيتامينات  والغني  الطبيعي  البديل 
والذي يغني عن استعمال الفيتامينات واحلبوب املنشطة الكيميائية.

ومن أهم فوائد هذا املنتج:

- فهو جيد جداً ملن يعاني من الربو التحسسي
   والسعال املزمن. 

- يخفف من التهابات الفم والبلعوم واملري. 
- يساعد في معاجلة قرحة املعدة واالثنى عشرية. 

- يرفع مناعة اجلسم ضد كافة األمراض.  
- مقشع قوي وخاصة للمدخنني.

- يحد من نزالت البرد واإلنفلونزا

عسل العكبر   »الصيدلية اجملنحة من خلية النحل«: 

إليه محلول العكبر املركز. حيث يحتل الصدارة في حل الكثير من  وهو عسل زهر الكينا مضافاً 

املشاكل الصدرية والداخلية. 

- ضبط احلالة الهرمونية عند النساء وخاصة عند سن 
   اليأس.

- يخفف من التعرق ومن الهبات الساخنة التي تعاني 
   منها النساء.

- انتظام الدورة الشهرية عند بدء حدوثها بعد البلوغ.
- يعمل على تنظيف الرحم وحمايته من االلتهابات 

   وينشط املبايض.
- ينصح باستعماله قبل بدء الدورة الشهرية ألنه يعمل 

   على حتسني احلالة املزاجية.
- يقاوم فقر الدم وميد اجلسم بالنشاط واحليوية.

العسـل امللكـي - خـاص  بالنـساء 
عسل سّدر، غذاء ملكات النحل، جينسنغ، طلع النخيل، خالصة امليرمية خالصة اخلزامى

إن العسل امللكي اخلاص بالنساء منتج جديد يحوي أغلب العناصر التي تفيد هذه احلاالت جميعها 
بشكل مباشر وفعال حيث يساعد على:

- يرفع مناعة اجلسم.             

- ينشط الكبد ويساعد في افراز العصارة الصفراء.

- ينشط الدورة الدموية ويقوي القلب. 

- يلطف السعال ويخفف حموضة املعدة وهو مطهر.

- يطهر احلنجرة والقصبة الهوائية )وخاصة للمدخنني(.

- يلعب دوراً هاماً في تخفيض نسبة الكوليسترول 

   ويوسع الشرايني.

العسـل امللكـي بخالصة وشرائح الزجنبيل الطازج

واليانسون  والعكبر  امللكي  بالغذاء  الكينا  عسل  خلطة 

واحلبة السوداء .

إن لهذه التركيبة اجلديدة دور هام في :

- رفع مناعة اجلسم ضد العديد من أمراض اجلهاز التنفسي  

على  يساعد  مما  بأنواعها  واألنفلونزا  والسعال  كالرشح    
   تخفيف حدتها.

- تخفف من تشكل البلغم /خاصة للمدخنني/
عمل  تنظيم  على  وتساعد  عام  بشكل  اجلسم  تنشيط   -

   الكبد والبنكرياس

العسل امللكي خلطة عسل الكينا و العكبر 

و الغذاء امللكي ملناعة مضاعفة

- ميد اجلسم بالطاقة واحليوية والنشاط. 
- له قدرة على منع األمراض »رفع املناعة«. 

عسل الّسدر اجلبلي: 

وهو عسل من أزهار شجرة الّسدر التي يكثر وجودها في اليمن 

ودول اخلليج العربي وهو لذيذ الطعم وقليل التبلور

عسل احلمضيات: ويتميز  بحالوته اخلفيفة غير اجلارحة. 
لونه فاحت وخفيف ولذيذ الطعم يفيد في: 

- حاالت توتر األعصاب ألن له خواص مهدئة. 
- مضاد تشنج. 

- ملطف اللتهابات الفم واللوزتني واجلهاز التنفسي. 
- خافض لضغط الدم. 

- يفيد في حاالت التحسس والتسمم. 

عسل الكينا: 
يحتوي على مادة »الكيتون اليوكا لبتول« لذيذ الطعم وله رائحة عطرية مميزة. 

- يفيد في أمراض اجلهاز التنفسي »كالربو والسعال والسل«. 
- يفيد في التهابات اجلهاز البولي. 

عسل املزيج: 
وهو عبارة عن مزيج من معظم أنواع العسل املوجودة في سورية، 

مذاقة لذيذ. 
يجمع معظم اخلواص العالجية املوجودة في أنواع العسل السوري. 

سكاكر العكبر
* ملطف للسعال والربو .

* يطرد البلغم عند املدخنني .
* مزيل لرائحة الفم .

* ملطف إلحتقان احللق والبلعوم .

250  غ   ...    500  غ   ...    1000 غ  250  غ   ...    500  غ   ...    1000 غ 

175غ

175غ 175غ

24    حبة           12   حبة 

175غ 175غ

175غ

مؤسسة رياض املصري للتجارة و الصناعة

تعتبر املؤسسة األولى في الوطن العربي التي أدخلت منتجات خلية النحل من عسل وغذاء امللكات، 

وشمع العسل والبروبوليس في الصناعات الغذائية والصحة التجميلية منذ عام 1990 م

اإلدارة العامة: سورية، ريف دمشق، ص.ب:11228

تلفاكس : 5483425  11  00963 

www.almalakyroyal.com / info@almalakyroyal.com 

متوفرة في:
دمشق:  - شام ستي سنتر - غراند مارت

              - دامسكينو مول -  مونبري
              - التاون سنتر - مركز ناين إليفن 911  

              - الصيدليات - مراكز بيع العسل.

حـلـب:  - شركة سويد وفنري هاتف:3336747
              - الشهباء مول )الكارفور(

              - ماستر ماركت - اجلميلية
              - ستي ستارمول-  مونبري
              - مجمع مولنا - باب جنني

              - الصيدليات - مراكز بيع العسل. 
خدمة توزيع صيدليات حلب 322 66 55 093

طرطوس:  شركة نظام ديب التجارية
                 هاتف: 043317131

حماه وريفها: مستودع شام الطبي، 
                 هاتف: 329676 033

دبـــي:    كافة فروع جمعية االحتاد التعاونية.

العوير، انترناشيونال سيتي، السوق الصيني

الشارقة: مركز الغذاء امللكي.
تلفاكس: 97165661044+ / 

 +971503839987

العراق: رشيد السعدي للتجارة العامة
هاتف:  8856847 - 07901773642 

        alamal_commercial@yahoo.com 

السعودية:  مركز الغذاء امللكي 0554633422

قطر: مؤسسة العفو التجارية 9743066123+

اليمن: مؤسسة بصمتك 967735641677+

ليبيا: تشاركية التفاحة اخلضراء 
+2186147175227

سكاكر كاندي العكبر / مركز

لذاكرة حاضرة ونشيطة



مجموعة العناية اليومية
يسر املؤسسة أن تقدم هذه اجملموعة على شكل مناذج صغيرة من مستحضرات فائقة وعالية 

اجلودة وبسعر رمزي، لكي تتمكن كل سيدة من إستعمالها وجتربتها ومالحظة فعاليتها 
املذهلة بأقل كلفة ممكنة وتتضمن: 

- جل رويال بخالصة البابايا إلزالة اخلاليا امليتة.

- صابون أعشاب ناتيورال.

- كرمي مرطب بزيت اللوز وخالصة البابوجن.

- الكرمي امللكي الطبيعي باللؤلؤ  

   املركز وغذاء ملكات النحل.

الكرمي امللكي باللؤلؤ املركز: 
ويتميز بتركيز الغذاء امللكي وبودرة اللؤلؤ الطبيعي

ويفيد في: 

- مفيد جداً ملنع ظهور التجاعيد وإزالتها. 
- يُفِتح لون البشرة بشكل واضح وآمن. 

- ينقي البشرة من البثور والنمش والزيوان ويرممها. 
- يزيل البقع السوداء والهاالت الداكنة. 

- يغذي ويطري البشرة. 

الكرمي امللكي باللؤلؤ الطبيعي: 
ويحتوي الغذاء امللكي وبودرة اللؤلؤ الطبيعي

ويفيد في:  

- يؤخر ظهور التجاعيد بشكل ملحوظ.
- يعيد للبشرة جمالها ونضارتها وإشراقها.

- يخفف البقع والهاالت السوداء. 
- يغذي ويطري البشرة. 

جل رويال إلزالة البشرة امليتة: 
ويدخل في تركيبه أساساً خالصة ثمرة البابايا وزيت شجرة الشاي

/نباتات من حوض األمازون/. 

- له تأثير سحري في إزالة اخلاليا امليتة من اجلسم »خالل ثوان«.  
   علماً أنه يتم جتديد /5/ ماليني خلية في اجلسم يومياً. 
- ويأتي هذا املنتج ليزيلها ويحقق نعومة فائقة للجلد 

   تدوم أليام  عديدة. 
- يكشف البشرة ويعيد اللون الطبيعي لها فيجعلها 

   أكثر تألقاً وشباباً. 
- مينع تشكل الرؤوس السوداء غير املرغوب فيها. 
- يسمح بنمو بشرة جديدة أكثر حيوية ونضارة. 

الكرمي امللكي /مرطب/ :
خالصة  على  باحتوائه  ويتميز 

.E البابوجن، زيت اللوز، وفيتامني
ترطيب  على  يساعد  وهو 
نعومتها  على  ويحافظ  البشرة 
للبشرة  ويعيد  ونضارتها. 

حيويتها وشبابها.

الكرمي امللكي الطبيعي: 
بالغذاء  البشرة  متد  التي  الفاكهة  وأحماض  والعسل  النحل  ملكات  بغذاء  غناه  مييزه  ما  وأهم 

الضروري واملتوازن. 

- يعطي البشرة فترة شباب ونضارة أطول. 
- يؤخر ظهور التجاعيد.              

- ينقي البشرة من البثور. 
- يزيل البقع والهاالت الداكنة.    

- مغذي ومطري للبشرة

مرهم العكبر املركز: 
وهو غني جداً بالعسل وشمع النحل والعديد من زيوت النباتات

الطبيعية، كما أنه غني باملضاد احليوي الطبيعي
العكبر )البروبوليس( مما يجعله مفيداً في: 

- يلطف حب الشباب ويزيل آثاره. 
- إزالة البقع السوداء. 

- يفيد في حاالت األكزما اجلافة. 
- يسرع في التئام اجلروح واحلروق. 

- يخفف آالم املفاصل والبواسير والروماتيزم. 
- له نتائج مذهلة في عملية التدليك الفيزيائي واملَساج.

- يساعد في معاجلة التشققات والتسلخات وآثار الكدمات. 

خلطة زيت الشعر ) الزيت امللكي الطبيعي (: 
نباتية  زيوت  خالصات  من  مؤلفة  بالشعر  للعناية  فريدة  تركيبة 
على  وحتتوي   E بفيتامني  مدعمة  والعادي  اجلاف  للشعر  مدروسة 

جميع العناصر الالزمة لصحة الشعر ونضارته. 

- فهي متنع تساقطه وتقصف أطرافه. 

- تساعد على إطالة الشعر بشكل طبيعي وصحي. 

- يضفي على الشعر نعومة وملعاناً  

   وحيوية ومتنع تشكل القشرة. 

- متد بصلة الشعر بالعناصر األساسية. 

- مغذية ومقوية لفروة الشعر.

زيت احلبة السوداء: 
خارجياً: يقوي الشعر ويخفف آالم املفاصل. 

داخلياً: مفيد للربو وخافض حلموضة املعدة ورافع ملناعة اجلسم. 

زيت اللوز احللو: 
خارجياً: يغذي ويطري البشرة ويكسبها نعومة فائقة. 

داخلياً: يزيد الوزن ويلطف احللق والصدر وينشط الدماغ.

زيت اللوز املر: 
خارجياً: يقوي الشعر ومينع تساقطه، يشد البشرة املترهلة. 

داخلياً: يساعد على حرق الكولسترول »بإشراف طبيب«. 

زيت القريص: 
خارجياً: مينع تساقط الشعر وينعمه. 

داخلياً: ينقي الدم، ينفع مرضى الروماتيزم. 
كما تنتج الشركة جميع أنواع الزيوت األخرى مثل: 

)زيت البابوجن – العنب – اجلرجير – البندق – إلخ...(. 

صابونة الغار رويال: 
وتتألف من نسبة عالية من زيت الغار وزيت الزيتون النقي واللوز واخلروع مضافاً إليها الغليسيرين 

وهي: 

- حتافظ على نضارة ونعومة وحيوية البشرة. 

- تكسب الشعر قوة ومناعة. 

- متنع تشكل القشرة في الرأس. 

- تترك أثراً منعشاً بعد االستحمام. 

 

صابونة األعشاب ناتيورال بالعكبر: 
والزيتون  والصبار  والغار  والبندق  واللوز  اخلس  زيت  مثل  النباتية  الزيوت  أرقى  من  مصنعة  وهي 

واجلرجير وغيرها... 
مضافاً إليها املضاد احليوي الطبيعي محلول العكبر )البروبوليس(، لتساعد في تخفيف مشاكل 

البشرة بشكل فعال، فهي: 

- تفيد في تطهير البشرة من البكتريا والفطور.

- تفيد في إزالة األكزما اجلافة والفطور. 

- تلطف حب الشباب بشكل ملحوظ. 

- متنع تشكل القشرة. 

صابونة األعشاب ناتيورال: 
والزيتون  والصبار  والغار  والبندق  واللوز  اخلس  زيت  مثل  النباتية  الزيوت  أرقى  من  مصنعة  وهي 

واجلرجير وغيرها... 

- حتمي البشرة من البكتريا واجلراثيم. 

- ينصح بها قبل وضع املكياج وبعد إزالته. 

- تفيد في احملافظة على نعومة ونضارة 

  البشرة والشعر. 

30غرام  30غرام 30غرام 30غرام

الوزن 75غرام الوزن 165غرامالوزن 75غرام

65 غرام65 غرام
100غ   ،  50غ  

تركيز مضاعف

قريباً


