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شکر خداوند مهربان را که به زنبورعســـل وحی و الهام غریزی نمود تا از شهد گل 

ها استفاده کند و از آن ماده ای تولید نماید که شفا برای آدمیان است ، صـنعت 

زنبورداری کاری بســـیار پر زحمت و با ارزش و شیرین است که ما ۴۰  سال است 

در این زمینه مشـــغول به فعالیت هســـتیم و کار پدری ما محســــوب می شود و 

تخصص ما در زمینه عسل و زنبورداری می باشد. 

با حمد و سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال شرکت عســــــــــــل باران باغرو در 

ســال ۱۳۹۱ با مدیریت ســید فردین صــفوی که خود از زنبورداران و فروشــندگان 

عسـل در استان اردبیل می باشند به شماره ثبت ۹۹۲۲ سهامی خاص  تاسیس 

شد.

در ابتدای سیاست کاری ما در جهت تامین نیاز کارخانه های تولیدی و بســـــــــــته 

بندی عســل کشــور بود که به صورت عمده توانســتیم با برند های مطرح کشـــور 

همکاری داشته باشیم اما خیلی زود با تجهیز یکی از مجهزترین آزمایشــــــــــــهای 

های آنالیز عســل (میکروبی و شیمیایی) در داخل کارخانه و خرید تجهیزات الزم 

برای بسته بندی عمده عسل باموم و شهد توانستیم وارد بازار صادرات شویم که 

پس از اخذ مدارک مورد نیاز صادرات به کشــــــورهای حوزه خلیج فارس ، ترکیه ، 

مالزی ، کانادا و عراق  را آغاز کردیم تا جایی که توانستیم سهم بزرگی از صادرات 

عسل را از آن خود نماییم. 

ادامه مطلب



اما دغدغه اصلی ما همیشـــــــــه تهیه محصـــــــــولی ناب و خالص از مناطق بکر و 

سرسبز کشور عزیزمان بود که خاصیت درمانی برای  بیماران دیابتی را نیز داشته 

باشد با همت و تالش شبانه روزی کادر مجرب شرکت عســـــــــل باران باغرو برند 

عسل مهرنوش به ثبت رسید و خط تولید این محصـول ناب که برای اولین بار در 

کشـــــــــور ساکارز زیر ۲ گرم در درصد بود شروع به فعالیت نمود و مورد استقبال 

مردم عزیزمان قرار گرفت چون هدف ما کسـب رضایت مشـتری بود قیمت تمام 

شده بر روی محصــــــــــول درج گردید نه ارزش محصــــــــــول تا همه بتوانند از آن 

استفاده نمایند. 

در حال حاضـــــر فعالیت این شـــــرکت با راه اندازی زنجیره تولید (تامین ، تولید ، 

عرضه) ، موزه صنعت زنبورداری ، نمایشــــــــگاه لوازم زنبورداری ، فروشگاه عرضه 

مســتقیم عســل و خدمات زنبورداری (آج موم ، مواد اولیه و مصــرفی زنبورستان 

ها ) می باشد . همچنین آماده اعطای نمایندگی به سایر استان های کشــــــــــــور 

عزیزمان می باشیم.



معجون عسل و آجیل مشتقات زنبور عسل

 عسل با موم

Honey Honeycomb

Honey and nuts Bee Derivatives

MEHRNOOSH Honey
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شهد عسل استاندارد  

شهد عسل چهل گیاه  (بسته بندی شیشه ای) 

شهد عسل چهل گیـــاه (بسته بندی پت )

 شهدعسل حلبی (بسته بندی حلب ۲۸ کیلویی) 

شهد عسل طبیعی    

(ساکارز زیر۲ ٪ مخصوص بیماران دیابتی)

عسل ارگانیک کرمی 

(ساکارز زیر ۵ گرم درصد) 

Standard Honey of Sucrose Less 5

Forty  Plants Honey (Glass Packaging)

  Forty Plants Honey (PET Packaging)

Natural Honey With Sucrose Less Than 2 g Percent

Organic Cream Honey

Tin Honey 28 kg

شهد عسـل
 (بر اساس گرید بندی)



شهد عسل طبیعی  

مخصوص بیماران دیابتیبا ســاکارز زیـــر۲ گرم درصد

1.0
kg Organic

100%

Natural Honey
With Sucrose Less Than 2 g Percent

Can Be Used For Diabetics

اطالعات بیشتر

More Info.

https://baghro.com/product/%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b9-2/


شهد عسل طبیعی  
با ساکارز زیر ٢ گرم درصد مخصوص بیماران دیابتی 

این شهد عســل خالص و طبیعی می باشد و چون ساکارز آن زیر ۲ گرم در درصد می 

باشد برای بیماران دیابتی نوع دوم نیز قابل استفاده می باشد.

در تولید این عســــــــل طبیعی از شربت شکر برای تغذیه زنبورها استفاده نشــــــــده و 

زنبورعسل از گل ها و گیاهان اقدام به جمع آوری شهد کرده است.

با توجه به این که از عسـل های هشـت منطقه ایران در تولید این محصـول استفاده 

می شود،این محصول دارای خاصیت درمانی و دارویی باالیی می باشد. 

Mehrnoosh Natural Honey With Sucrose Less Than 2 g Percent Can Be 
Used For Diabetics
This nectar is pure and natural honey and because its sucrose is less 
than 2 grams per percent, 
it can be used for type 2 diabetic patients.
In the production of this natural honey, sugar syrup has not been used 
to feed the bees and the bee has collected nectar from flowers and 
plants.
Due to the fact that honey from eight regions of Iran is used in the 
production of this product
This product has high therapeutic and medicinal properties.

Product Details  :
Honey without beewax , preservatives and essential oils
The purity and naturalness of this honey nectar has been confirmed by 
a quality control laboratory.
The nutritional value of the product is listed on it.
Net weight of this product is one kg.
The lid of the container of this product is sealed and isopene.
Each of the 6 pieces is packed in a shilling.

این عسل بدون موم ، مواد نگه دارنده و اسانس می باشد .

 طبیعی بودن این شهد عسل توسط آزمایشگاه کنترل کیفی تایید شده است .

ارزش غذایی محصول بر روی آن درج شده است .

وزن خالص این محصول  یک کیلوگرم می باشد. 

درب ظروف این محصول پلمپ شده و ایزوپن می باشد .

هر ۶ عدد به صورت یک شیلینگ بسته بندی شده است .

https://baghro.com/product/%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b9-2/


شهد عسل استاندارد 

با ســاکارز زیـــر ۵ گرم درصد

Standard Honey
With Sucrose Less Than 5 g Percent

اطالعات بیشتر

More Info.

1.0
kg

0.5

Organic
100%

kg

https://baghro.com/product/%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%b2%db%8c%d8%b1-5/


شهد عسل استاندارد  
با ساکارز زیر ۵ گرم درصد

این محصـول شهد عسـل طبیعی بی نظیری است که ساکارز یا همان قند مصـنوعی 

آن بســـــــــــــیار کم است (زیر ۵ گرم در درصد) و به تایید آزمایش کنترل کیفی رسیده 

است. 

این شهد عسـل خالص و فوق العاده به خاطر کوچ زنبورداران با تغییر فصـول سال از 

گیاهان مختلف تغذیه شده است و خاصیت درمانی زیادی دارد. 

Standard Nectar Honey of Sucrose Less 5
This product is a unique natural honey nectar that has low sucrose 
(below 5 grams per percent) and has been approved by Lab quality 
control.

This pure and wonderful honey nectar has been fed from different 
plants due to the migration of beekeepers with the change of seasons 
and has many healing properties. 

Product Details  :
Honey nectar without beewax , preservatives and essential oils
The standard honey is 1 kg in a carton of 6 and a half kg of 12 kg.
Sucrose of this honey is less than 5 grams per percent
Packed in unbreakable PET sanitary ware

شهد عسل بدوم موم و بدون مواد نگه دارنده و اسانس 

 عسل استاندارد ۱ کیلویی در کارتن ۶ تایی و نیم کیلو ۱۲ تایی می باشد. 

ساکارز این عسل زیر ۵ گرم در درصد می باشد. 

بسته بندی در ظروف بهداشتی پت نشکن 

https://baghro.com/product/%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%b2%db%8c%d8%b1-5/


شهد عسل چهل گیاه 

بستــه بندی شیشـــه ای

Forty  Plants Honey
Glass Packaging

اطالعات بیشتر

More Info.

0.27
kg

0.9
kg

0.42
kg

https://baghro.com/product/%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%da%86%d9%87%d9%84-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


شهد عسل چهل گیاه 
 بسته بندی شیشه ای

این شهد عســــل از گیاهان مختلف در طبیعت زیبای دامنه کوه های  سبالن اردبیل 

تولید شده است که بیشتر پوشش گیاهی آن گون و آویشن است.

Honey Nectar Forty Plants In Glass Packaging 
This honey nectar is produced from various plants in the beautiful 
nature of the Sabalan Mountains of Ardabil, where most of the 
vegetation is astragalus and thyme.

Product Details  :
Honey nectar without beewax , preservatives and essential oils
It is packed in 270 g, 420 g and 900 g weights. 
The lid of the container of this product is sealed. 
Packed in glass containers.

 عسل بدون موم ، مواد نگه دارنده و اسانس می باشد .

 در اوزان ۲۷۰ گرم ، ۴۲۰ گرم و ۹۰۰ گرم بسته بندی می شود. 

 درب ظروف این محصول پلمپ شده می باشد .

 در ظروف شیشه ای بسته بندی شده است .

https://baghro.com/product/%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%da%86%d9%87%d9%84-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


شهد عسل چهل گیاه 

ِبستــه بنــدی پــت

Forty  Plants Honey
PET Packaging

اطالعات بیشتر

More Info.

1.0
kg

0.5
kg

https://baghro.com/product/%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c/


شهد عسل چهل گیاه 
 بسته بندی پـت

این محصول که از شهد گیاهان مختلف توسط زنبور عسل جمع آوری شده است .

با توجه به پوشـش گیاهی متنوع در دامنه کوه های ســبالن ، برای اســتفاده روزانه و 

کاربرد در دسر ها و غذاهای لذیذ مناسب می باشد . 

Mehrnoosh Forty  Plants Honey Nectar 
This product is collected from the nectar of various plants by bees.

Due to the diverse vegetation in the foothills of the Sabalan Mountains, 
it is suitable for daily use and in desserts and delicious foods.

Product Details  :
Honey nectar without beewax , preservatives and essential oils
Packed in weights of 500 grams and one kilogram.
The lid of the container of this product is sealed.
Packed in unbreakable sanitary ware containers.
For daily use in breakfast and honey syrup

  عسل بدون موم ، مواد نگه دارنده و اسانس می باشد .

 در اوزان ۵۰۰ گرم و یک کیلوگرم بسته بندی می شود. 

 درب ظروف این محصول پلمپ شده می باشد .

 در ظروف پت بهداشتی نشکن بسته بندی شده است .

 مخصوص استفاده روزانه در صبحانه و شربت عسل 

https://baghro.com/product/%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c/


عسل ارگـانیک کرمی 

1.0
kg

Organic Cream Honey

اطالعات بیشتر

More Info.

0.5
kg

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c/


عسل ارگانیک کرمی 

ِِعسل کرمی نوعی از بسته بندی عسل کریستالیزه شده یا رس بسته می باشد
که در بیش تر کشــورهای اروپایی و آمریکایی، یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین 

انواع عسل هست.

با توجه به این که در بسته بندی این محصـول حرارت مسـتقیم به عسـل داده نشـده 

است و عسـل خام می باشد تمامی آنزیم های عسـل حفظ شده و محصـولی عالی و 

لذیذ به دست آمده است .

Mehrnoosh Organic Cream Honey
Creamy honey is a type of crystallized honey packaging
It is one of the most popular and best-selling types of honey in most 
European and American countries

Due to the fact that during the packaging of this product, direct heat is 
not given to honey and honey is raw, all honey enzymes are 
.preserved. (Edited)Restore original

Product Details  :
Honey is without beewax, preservatives and essential oils.
It is packed in 500 g and 1 kg weights.
The container lid of this product is sealed.
It is packaged in glass containers.

 عسل بدون موم ، مواد نگه دارنده و اسانس می باشد .

 در اوزان ۵۰۰ گرم و یک کیلوگرم بسته بندی می شود. 

 درب ظروف این محصول پلمپ شده می باشد .

 در ظروف شیشه ای بسته بندی می شود .

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c/


  شهد عسل حلبی

بسته بندی حلب ٢٨ کیلویی

28
kg

Tin Honey 28 kg

اطالعات بیشتر

More Info.

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ad%d9%84%d8%a8%db%8c-28-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c/


شهد عسل حلبی  
 بسته بندی حلب ٢٨ کیلویی

عســـــــــــل های باموم بعد از مرحله پولک برداری درون استراکتورهایی که به صورت 

برقی کار می کننده قرارداده می شـود سـپس با اســتفاده از نیروی گریز از مرکز شــهد 

عسل ها از موم و شان آن جدا می شود

در مرحله بعد این عسـل ها از فیلتری جهت جداسازی باقی مانده موم ها عبور داده 

می شــود و در مخازن بزرگ ریخته می شــود  و در نهایت در حلب های ۲۸ کیلویی پر 

می شود و بسته بندی می گردد.

با توجه به ســفارش کیفیت آن و ســاکارز آن متفاوت می باشـــد . و در حلب های ۲۸ 

کیلویی بسته بندی می گردد.

Tin Nectar Honey 28 kg
Honey comb after the beewax separation stage, inside the extractors 
that work electrically and contract.
The honey is then separated from the wax using a centrifugal force.
At this stage, the honey passes through a filter to separate the 
remaining beewaxes and is poured into large tanks and finally packed 
in 28 kg tins.

Depending on the order, its quality and sucrose are different.

Product Details  :
The weight of each package is 28 kg 
They are in sanitary tins with metal lids.
Honey is without wax, preservatives and essential oils. 
It is for wholesale sales.

 وزن هر بسته ۲۸ کیلوگرم می باشد 

 در حلب های بهداشتی با درب فلزی می باشند .

 عسل بدون موم ، مواد نگه دارنده و اسانس می باشد .

 مخصوص فروش عمده می باشد .

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ad%d9%84%d8%a8%db%8c-28-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c/


(چوبی ۱۲تایی) عسل با موم 

Honeycomb (12 Pieces of Honeycomb)

عسل خانواده صادراتی 
Mehrnoosh Family Honey 

عسل با موم طبیعی 
Natural Honeycomb

عسل با موم 

عسل با موم   (در ظروف فلزی) 

عسل با موم   (کریستال گرد ) 

(کریستالی تخت) 

Honeycomb (In a Crystal Flat Half a Kilo)

Honeycomb (in metal containers)

  Honeycomb (Round Crystal )

عسل با موم 



عسل خانواده صادراتی  

kg

Mehrnoosh Family Honey

اطالعات بیشتر

More Info.

7.0

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4/


عسل خانواده صادراتی 

عسـل خانواده، محصـول عسـل تابســتان از دامنه کوه های سبالن و باغرو با کیفیت 

ترین عسل با موم استان اردبیل

4عدد شان عســل باموم از دامنه کوه های سبالن اردبیل که عســل برداشت فصـــل 

تابستان می باشد.

Mehrnoosh Family Honey 
Family honey is a product of summer honeys from the foothills of 
Sabalan and Baghro mountains The highest quality honey with wax in 
Ardabil province 4 of them are bamum honey from the foothills of 
Sabalan mountains in Ardabil, where honey is harvested in summer.

Product Details  :
Each 4 of that are packed in special white foams. 
The net weight of each package is about 7 kg.

 هر ۴ تا شان در فوم های سفید رنگ مخصوص بسته بندی می شود .

  وزن خالص هر بسته حدودا ۷ کیلوگرم می باشد.

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4/


عسل با مــــوم

20
kg

Honeycomb

اطالعات بیشتر

More Info.

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%85-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-10%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/


عسل با مــــوم

 تولید اولیه عســل در شان های چوبی می باشد و بعد از برداشت محصــول است که 

شهد این عسل های با موم گرفته شده و بسته بندی می شود.

عســـل های با موم با توجه به فصــــل برداشت و مقدار تغذیه مصــــنوعی آن از لحاظ 

کیفیت و میزان تاثیرگذاری دارویی آنها متفاوت هســــــــــــــتند و در رنگ های مختلف 

هستند که ارتباط مستقیمی با کیفیت عسل ندارد .

10 pieces of Honeycomb
The initial production of honey is in the form of honeycomb and after 
separating the beewax from the honey, the nectar is packaged from 
them.

Honey with beewax varies according to the harvest season and the 
amount of nutrition of bees in terms of quality and degree of medicinal 
effectiveness. 
Honey is in different colors that are not directly related to the quality of 
honey.

Product Details  :
The net weight of each package is 20 kg. 
There are 12 of them in each package. 
This product is for wholesale.

 وزن خالص هر بسته ۲۰ کیلوگرم می باشد .

 تعداد شان در هر بسته ۱۲ عدد می باشد .

 این محصول مخصوص فروش عمده می باشد .

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%85-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-10%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/


عسل با مــــوم

 کریستالی تخت

Honeycomb
In a Crystal Flat Half a Kilo

اطالعات بیشتر

More Info.

0.5
kg

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-18-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/


عسل با مــــوم
 کریستالی تخت

این نوع عسل ها از برش عسـل های باموم چوبی  بدست می آید و با توجه به وزن و 

ابعاد آن در حمل و نقل مقاوم تر هستند و قیمت پایین تری دارند.

این عسل صادراتی مهرنوش محصولی خاص و زیبا و با طعم و مزه خاص است .

Honeycomb In a Crystal Flat Half a Kilo
This type of honey is obtained by cutting honeycomb And due to its 
weight and dimensions, they are more durable in transportation and 
have a lower price.

This product is special and beautiful and with a special taste.

Product Details  :
In square crystals weighing 500 grams 
Each of the 12 pieces is packed in a white carton. 
Export product

  در کریستال های مربعی شکل به وزن ۵۰۰گرم می باشند 

 بسته بندی در کارتن های ۱۲ تایی سفید رنگ

 محصول صاد راتی 

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-18-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/


2.0
kg

عسل با مــــوم

در ظروف فلزی

1.0
kg

Honeycomb
 In Metal Containers

اطالعات بیشتر

More Info.

0.5
kg

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/


عسل با مــــوم
 در ظروف فلزی

عسل باموم در ظروف فلزی همان محصول عسـل های شان می باشد که در ظروف 

فلزی بریده و بســـــــــته بندی می شود  و بعد از سفارش جهت حمل و نقل مناسب و 

عدم ریزش در این نوع ظروف بسته بندی می شود.

عسل بریده شده از بهترین عسل های فصل تابستان می باشد. 

Honeycomb in metal containers
Honeycomb  in a metal container is the product of their honey, which is 
cut and packed in metal containers  And after ordering, it is packed in 
this type of container for proper transportation and no spillage.

Cut honey is one of the best honeys of summer

Product Details  :
This product weighs half, one and two kilograms. 
Locking the plastic lid prevents honey from falling out of the container. 
For sending cotton honey inside the country

  این محصول در وزن های نیم ، یک و دو کیلوگرم می باشد .

 قفل شدن درب پالستیکی باعث عدم ریزش عسل از ظرف می شود .

 مخصوص ارسال عسل های باموم در داخل کشور 

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/


عسل با مــــوم

 کریستال گرد

Honeycomb
 Round Crystal

اطالعات بیشتر

More Info.

1.7
kg

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af/


عسل با مــــوم
کریستال گرد 

عسـل برداشت شده از گل های گون و آویشـن کوهســتان های آذربایجان می باشد 

که دارای خواص آنتی اکســـــــیدان های قوی، مواد ضد باکتری است وباعث افزایش 

ایمنی  و سالمتی می شود.

قالب چوبی اصلی این نوع عســـل گرد می باشد که در ظرف های کریســـتالی بســـته 

بندی می شود . 

Round Crystal Honeycomb 
Honey is harvested from astragalus and thyme flowers of the mountains 
of Azerbaijan It has strong antioxidant properties, antibacterial 
substances and promotes safety and health. 

The main wooden mold of this type of honey is round, which is packed 
in crystal containers.

Product Details  :
The weight of each number is about 1700 grams.
12 pieces are packed in each carton.

  وزن هر عدد حدودا ۱۷۰۰ گرم می باشد .

 در هر کارتن ۱۲ عدد بسته بندی می شود .

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af/


عسل با موم طبیعی  

دارای عطر گیاهان دارویی

Organic
100%

Natural Honeycomb
Has a Wonderful Aroma of Medicinal plants

اطالعات بیشتر

More Info.

0.7
kg

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/


عسل با موم طبیعی   
دارای عطر گیاهان دارویی 

این عســـــــل توسط زنبورداران با تجربه در زنبورستان های بکر و طبیعت زیبای دامنه 

ســـبالن اردبیل تولید شـــده اســـت و دارای عطر گیاهان دارویی و طعم فوق العاده و 

متفاوتی است .

استفاده از عسـل های باموم برای سیســتم گوارش و مشــکالت روده و معده بســیار 

مفید می باشد .

Natural Honeycomb
This honey has been produced by experienced beekeepers in pristine 
beehives and the beautiful nature of Sabalan Ardabil and has a 
wonderful aroma of medicinal plants and a different taste.

The use of honeycomb is very useful for the digestive system and 
intestinal problems

Product Details  :
Each package weighs about 700 grams. 
They are packed in sanitary and unbreakable containers. 
The lid of this product is sealed.

 وزن هر بسته حدودا ۷۰۰ گرم می باشد .

 در ظروف بهداشتی و نشکن بسته بندی شده اند .

 درب این محصول پلمپ شده می باشد .

https://baghro.com/product/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/


گـــرده گــل
Pollen

ژلـــه رویــــال 
Royal Jelly

بره موم زنبورعسل 
Propolis

مشتقات زنبور عسل 



ژلـــه رویــــال 

شـــــاه انگـــبین

Royal Jelly
 Honeysuckle 

اطالعات بیشتر

More Info.

10
g

15

Organic
100%

g

https://baghro.com/product/%da%98%d9%84%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%84/


ژلـــه رویــــال 
شـــــاه انگـــبین

شاه انگبین یا ژله رویال مایعی سفید ، شیری رنگ است که توسط زنبورهای عســــل 

تولید می شـــــــود و همه الرو ها چهار روز اول زندگی از آن تغذیه می کنند اما ملکه تا 

آخر عمر از آن تغذیه می کند.

این ماده غذای اصلی ملکه می باشد قابل ذکر است که ملکه ۴ سال و زنبور عسـل تا 

۶۰ روز عمر می کند.

Royal Jelly
Honeysuckle or royal jelly is a white, milky liquid produced by bees 
And all the larvae feed on it for the first four days of life, but the queen 
feeds on it for the rest of her life. This substance is the queen's main 
food.

It is worth mentioning that the queen is 4 years old and the bee is 60 
days old.

Product Details  :
The weight of each package is 10 or 15 grams.
Packed in double-walled containers. 
Due to spoilage outside the freezer, this product is sent with ice.

  وزن هر بسته ۱۰ یا ۱۵ گرمی می باشد .

 در ظرف های دوجداره بسته بندی شده است .

 با توجه به فاسد شدن در خارج از فریزر ، این محصول به همراه یخ ارسال می گردد.

https://baghro.com/product/%da%98%d9%84%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%84/


 گـــرده گــل

Pollen

اطالعات بیشتر

More Info.

Organic
100%0.2

kg

https://baghro.com/product/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87-%da%af%d9%84/


گـــرده گــل 

درواقع سلول نر گیاهان گلدار محســوب می شود که به وسیله زنبور عســـل به کندو 

های عســل آورده می شود و به عنوان مهمترین جیره غذایی زنبور عســـل مطرح می 

باشد و میزان پروتئین آن حداکثر تا ۴۰ درصد تعیین شده است.

مصــــــرف این محصــــــول بعنوان مکمل غذایی می تواند کمبودهای مثل اسیدهای 

آمینه ضروری ، مواد معدنی پرمصـــرف یا کم مصـــرف در بدن، ویتامینها و اسیدهای 

چرب ضروری را برطرف کند و باعث باال بردن بازده متابولیســـــــــم مواد غذایی در بدن 

شود .

Pollen
In fact, the male cell is a flowering plant that is brought to beehives by 
bees. It is considered as the most important diet of bees and its protein 
content is set up to 40%.

Consumption of this product as a dietary supplement can eliminate 
deficiencies such as essential amino acids, high or low consumption 
minerals in the body, vitamins and essential fatty acids. And increase 
the efficiency of food metabolism in the body.

Product Details  :
The weight of each package is 200 grams. 
This product is packed in unbreakable sanitary pet containers.

 وزن هر بسته ۲۰۰ گرم می باشد .

 این محصول در ظرف های پت بهداشتی نشکن بسته بندی می شود .

https://baghro.com/product/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87-%da%af%d9%84/


بره موم زنبورعسل  

به رنگ قهوه ای و سبز 

Propolis
In Brown and Green Color

اطالعات بیشتر

More Info.

Organic
100%

https://baghro.com/product/%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b3%d9%84/


بره موم زنبورعسل 
به رنگ قهوه ای و سبز 

بره موم از تولیدات زنبور عســــل و به رنگ قهوه ای و سبز که مانند دیگر محصـــــوالت 

این حشره  ، دارای خواص مختلفی است. 

روش تهیه بره موم به این گونه اســـت که زنبور بعد از جدا کردن شــــیره درختان آن را 

بوســـیله بزاق دهان به شــــکل حبه ای در آورده و آن را داخل ســــبد گرده روی پاهای 

عقب قرار داده و به کندو حمل می کند.

زنبور عسل از این ماده جهت ضدعفونی کردن کندو استفاده می کند.

Propolis
Propolis is made from bee products and is brown and green in color, 
which, like other products, has different properties.

The method of preparing propolis is such that after separating the sap 
from the trees, the bee turns it into a cube with saliva and puts it in a 
pollen basket on the hind legs and carries it to the hive.
Bees use this substance to disinfect the hive.

https://baghro.com/product/%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b3%d9%84/


Admixture Honey With Nuts (Energy Bomb)

 معجون عسل  ( بمب انرژی )

معجون عسل و آجیل 



 معجون عسل

بمب انرژی

Admixture Honey With Nuts
Energy Bomb

اطالعات بیشتر

More Info.

240
g

620
g

420
g

https://baghro.com/product-category/%d9%85%d8%b9%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d8%ac%db%8c%d9%84/


معجون عسل 
بمب انرژی  

این محصـــــول شامل شهد عســـــل ناب مهرنوش به همراه مغز های بادام درختی ، 

پسته و گردو و بادام هندی دورچین شده و داخل آن با مغز گردو تازه پر شده است. 

معجون عسل بمب انرژی و ترکیبی عالی از آجیل و مغزهای خوراکی و عسل است .

سـرشـار از انرژی و ویتامین های مختلف اسـت که سـالم و طبیعی اسـت و میتواند به 

عنوان یک میان وعده سالم و مقوی مورد استفاده قرار گیرد. 

Admixture Honey With Nuts
This product contains nectar along with Mehrnoosh honey Almond 
kernels, Pistachio and Walnut And cashews It is picked and stuffed with 
fresh walnut kernels. Honey concoction is an energy bomb and a great 
combination of nuts, nuts and honey.

It is rich in various energies and vitamins that are healthy and natural 
and can be used as a healthy and nutritious snack.

Product Details  :
This product is packed in 240 g, 420 g and 620 g weights. 
Admixture Honey With Nuts is packed in sealed glass containers.

 این محصول در وزن های ۲۴۰ گرم ، ۴۲۰ گرم و ۶۲۰ گرم بسته بندی می شود . 

معجون عسل در ظروف شیشه ای پلمپ شده بسته بندی می شود .

https://baghro.com/product-category/%d9%85%d8%b9%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d8%ac%db%8c%d9%84/


کارخانه   

محور اردبیل به آستارا، روبروی پلیس راه اردبیل آستارا

زنجیره تولید و کارخانه بسته بندی عسل مهرنوش

کد پستی : ۵۶۳۶۱۶۱۴۶۳

به مدیریت: سید فردین صفوی

تلفن : ۲۱ - ۳۲۳۹۶۳۱۹ - ۰۴۵                      

مدیر عامل : ۰۹۱۴۱۵۱۹۵۵۹                          

  info@baghro.com  : پست الکترونیکی

فروشگاه مرکزی   

مشاهده وب سایت
 www.baghro.com

اردبیل _خیابان امام خمینی(ره)، بعد از تازه میدان (امام حسین (ع))

نرسیده به مسجد یساول، فروشگاه بزرگ عسل مهرنوش

کدپستی : ۵۶۱۴۶۹۷۶۴۵

  baghro@gmail.com  : پست الکترونیکی

 ۳۳۳۳۵۳۷۴ - ۰۴۵                          تلفن : ۳۳۳۳۳۶۸۴ - ۰۴۵                      

Mehrnoosh Honey Factory 

::Mobile and WhatsApp : (+98)9144537133

https://instagram.com/mehrnoosh.honey
https://www.aparat.com/asalmehrnoosh
https://www.facebook.com/baghrohoney
http://www.youtube.com/asal_mehrnoush
http://www.t.me/asalmehrnoosh
http://www.baghro.com


SMART
CATALOG

2022/ Ver 1.0

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

www.smartcatalog.ir

درباره عسل مهرنوش

About us.

مشاهده محصوالت

Products Index.

اطالعات تماس
Contact us.

صفحه نخست

First Page.

https://smartcatalog.ir/

