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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
AGEL
 N (+38067) 715 11 97
 @ alyonaminakova@gmail.com
 w www.agel.com/ 
www.agel.ua/

Agel представляє інноваційну тех-
нологію суспендованих гелів — на-
турального функціонального хар-
чування з вираженим терапевтич-
ним ефектом. Витяжка з фруктів, 
овочів, рослин та інших натураль-
них джерел зберігає всі цілющі вла-
стивості живої клітини без окис-
лення і без штучних консервантів, 
засвоюється до 100%! Усуває при-
чини захворювань, живить і захи-
щає клітини і тканини, підтримує 
і відновлює всі функції організму! 
Це природний спосіб бути здоро-
вим! Лінійка з 15 продуктів для різ-
них функціональних систем, орга-
нічна косметика і засоби гігієни. 
Сертифікати понад 60 країн, Халяль, 
Кошерності, Антидопінговий, GMP та 
ін. Смачно, просто, зручно і ефек-
тивно! Компанія надає можливо-
сті додаткового доходу і великого 
міжнародного бізнесу. Безкоштовне 
навчання, інформаційна підтримка 
та консультації по продукту. 
Телефонуйте!

ARKMEN
Гагаріна вул., 30-Е, смт. Цибулів, 
Черкаська обл., Україна
 N (+38067) 511 92 15

ARKMEN – це ритм, енергія та стиль. 
Так, як великі мегаполіси, неповтор-
ний горіховий смак захоплює! Він на-
дихає на здійснення заповітних мрій 
та допомагає підкорювати найвищі 
вершини. ARKMEN – фірма, що бере 
своє коріння в Україні. Ми цінуємо 
плоди нашої землі, працьовитість на-
ших земляків. Ми ті, хто з тобою на 
одній хвилі! Наша команда – це гру-
па молодих та перспективних ☺ Ми 

засинаємо та прокидаємося з дум-
кою про ARKMEN та твою задоволе-
ну посмішку. 
Наша мета – створити те, що буде AS 
PERFECT, AS POSSIBLE! 

BEAUTIFUL YOU 
 N (+38096) 729 12 66
 @ irina.sales.by@gmail.com

Всіх з радістю запрошуємо до нашо-
го стенду, де ви зможете подивитись, 
протестувати та обрати собі косме-
тичний засіб ТМ «Beautiful You» для 
догляду за обличчям, тілом та во-
лоссям. Кожен наш продукт містить 
свій спеціально підібраний, активний 
комплекс, а також рослинні олії та 
природні глини. Вся продукція схва-
лена МОЗ України.
Більше 2-ох років ми займаємось роз-
робкою, виготовленням та продажем 
дієвих косметичних продуктів з нату-
ральної сировини та із задоволенням 
поділимось нашим секретом якісно-
го продукту.

bezCAXAPA
Феодори Пушиної вул., 8, Київ, 
Україна
 N (+38095) 246 47 33  

(+38093) 669 18 63
 @ Bez.caxapa.2016@gmail.com
 w Bezcaxapa.com.ua 

instagram.com/bez.caxapa
Унікальний смак та користь цукерок 
bezCAXAPA — не залишить байдужим 
нікого. Тільки натуральні складники 
без додавання цукру, штучних барв-
ників та консервантів зможуть дове-
сти, що корисне може бути також дууу-
же смачним. Кожна цукерочка виго-
товлена за найвищими стандартами 
якості, та готова приносити радість всім 
бажаючим. Цукерки ідеально підійдуть 
дітям, спортсменам, веганам, а також 
тим, хто любить своє тіло.

BONJOUR ÇAVA 
ПАРФЮМЕРІЯ
М. Чуйкова вул., 18-68, Запоріжжя, 
69096, Україна
 N (+38098) 914 72 96 

(+38061) 279 17 44
 @ boncavaua@gmail.com
 w www.bon-cava.com/

Bonjour Cava пропонує парфумерні 
композиції без вмісту спирту відо-
мих світових брендів, виробництва 
Швейцарії.

CUBES UA
Довженко вул., 12А, Київ, Україна
 N (+38044) 332 90 37
 N (+38073) 168 65 41

scentedcubes@gmail.com
www.scentedcubes.eu
Ароматизовані кубики з воску – це еко-
логічно чистий продукт з натуральної 
сировини для утворення неймовірної 
атмосфери у приміщенні. Продукція ви-
роблена та сертифікована у EU. В Україні 
ця продукція — новинка, яка не має 
аналогів. У наявності 59 смаків. Кубики 
дуже зручні у використанні: достатньо 
покласти їх у аромолампу, підпалити 
чайну свічку. Завдяки зручній упаков-
ці Ви маєте змогу змішувати смаки та 
створити свій унікальний запах.

ECOTOYS
Олексія Терьохіна вул., 8, Київ, 
Україна
 N (+38044) 209 72 26
 @ ecotoys.com.ua@gmail.com
 w www.ecotoys.com.ua

Ми — один з небагатьох магазинів 
Києва, де можна купити спеціально пі-
дібраний асортимент для цікавого до-
звілля. У нас великий вибір:
 • головоломок;
 • настільних ігор;
 • дитячих фокусів;



 • також є такі модні речі, як кінетич-
ний пісок;

 • керамічні конструктори.

ECOVISTA 
Хрещатик вул., 15, оф. 132, Київ, 
01001, Україна
 N (+38044) 223 77 90 

(+38093) 607 25 97 
(+38050) 353 50 95
 @ info@ecovista.com.ua

Магазин цікавих ідей та корисних речей 
для екології дому. Перетворюємо робо-
ту в насолоду!

FOODTHERAPY
Драгоманова вул., 2, Київ, Україна
 N (+38068) 301 61 61 

(+38050) 141 01 61
 @ info@foodtherapy.com.ua
 w www.foodtherapy.com.ua

Компанія Foodtherapy — це виробник 
лінійки якісних і натуральних рослин-
них масел для людей, які піклуються 
про своє здоров’я і активне довголіт-
ті. Мета нашої компанії — це 50 ви-
дів рослинних олій, які б задовольни-
ли будь-які побажання наших клієнтів.

GLOSS
Коновальця вул., 32Б, Київ, Україна
 N (+38066) 902 98 96
 N (+38067) 409 98 99
 @ glossfirm@gmail.com

Gloss — еко аксесуари. Виробництво 
прикрас, якi поєднують лiкарськi 
властивостi з природною красою нату-
рального камiння та оздобленнi iталiй-
ською фурнiтурою.

GREEN UNIKLEEN TM 
(ТОВ «ГРІНПАКС»)
Лесі Українки бул., буд.21, Київ, 
01133, Україна
 N (+38066) 35 96 444 

(+38068) 35 96 444
 @ Greenpax01@gmail.com
 w www.greenpax.com.ua

Безпечні засоби по догляду за Вашим 
будинком! Підходять як для дорос-
лих, так і для самих маленьких ді-
ток, для алергіків і людей, що не пе-
реносять запахи. Всі засоби виготов-
ляються з екологічних компонентів, 
не містять барвників, ароматизато-
рів, токсинів, фосфатів і шкідливих ре-
човин. Прання, миття посуду, приби-
рання всього будинку  — тепер без 
проблем і шкоди для Вас і природи 
України! TM Green Unikleen — безпеч-
на побутова хімія, зроблена з турбо-
тою про Вас і Вашу родину!

HONEYHOLIC TM
 N (+38050) 310 02 09 

(+38098) 387 17 63
 @ honeyholicinfo@gmail.com
 w facebook.com/honeyholic.com.ua

Крем-мед TM HoneyHolic – це смач-
но, корисно і натурально. Широкий 
асортимент смаків здивує та задо-
вольнить найвибагливішого покуп-
ця. Наш крем-мед має дуже насиче-
ний натуральний смак завдяки вели-
кій кількості справжніх сушених ягід 
та горіхів. Ніяких есенцій, барвни-
ків, ароматизаторів та інших доба-
вок. Це абсолютно натуральний про-
дукт! Зберігає ніжну консистенцію та 
не піддається подальшій кристалі-
зації протягом року при кімнатній 
температурі. Виготовлено на основі 
сертифікованого меду з власної пасі-
ки. Наш крем-мед яскравий зовні та 
яскравий на смак, це чудовий пода-
рунок до будь-якого свята.

IMAGINE PEOPLE
 N (+38067) 568 99 02 

(+38063) 316 98 05
 @ 0996023473.drobahavik@gmail.com
 w www.ip-one.net, ID 21195

Вода Для Життя — ГідроПлазма 
(концентрат), відрізняється тим, 
що це вода більш високого поряд-
ку, вона складається з елементарних 
частинок, які продовжують народ-
жуватися. І ця структура має термо-
динаміку високого порядку, високу 

антіентропійність. Біогенна (жива) 
вода, виготовлена з застосуванням 
ГідроПлазми (1 крапля на 1 л води), 
має властивість самоочищення і са-
мовідновлення. Споживаючи воду, 
отриману таким чином, ви оновлю-
єте клітини і очищаєте організм, за-
пускаючи процес омолодження і на-
родження здорових клітин, а також 
активного довголіття!

KOREA GINSENG 
CORPORATION
 N (+38099) 450 45 24 

(+38098) 557 50 12
 @ insoul.ltd@gmail.com
 w www.ginseng-ua.com

Корейська корпорація женьшеню 
(KGC) – всесвітньо відома компа-
нія, підрозділи якої розташовані у 
більш ніж 60 країнах світу. Головна 
складова продукції KGC — 6-річний 
червоний корейський женьшень. 
Женьшень буде корисний спортсме-
нам, людям, які ведуть активний об-
раз життя, та людям, які піклуються 
про своє здоров‘я та здоров‘я своєї 
родини. Більш ніж за 118 років свого 
існування Korea Ginseng Corporation 
завоювала світове визнання як ви-
робник високоякісних, корисних та 
безпечних продуктів.

LEMONGRASS  
HOUSE
Мельникова вул., 51-Б, Київ, 
Україна
 N (+38067) 826 14 41 

(+38044) 374 11 90
 @ ukraine@lemongrasshouse.com.ua
 w www.lemongrasshouse.com.ua/

Ми є офіційним дистриб‘ютором 
всесвітньо відомої торгової марки 
Lemongrass House в Україні. Наш фір-
мовий магазин знаходиться в центрі 
Києва по вулиці Мельникова, 51-Б 
(ст. м. Лук‘янівська). Ви поринете в 
затишну і теплу атмосферу соняч-
ного Тайланду. У нас Ви знайдете 
натуральну косметику для обличчя, 
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тіла, волосся, ванни і душа, маса-
жу, для мам і малюків. Косметика 
Lemongrass House не використовує 
інгредієнти тваринного походжен-
ня і ніколи не тестується на твари-
нах, а також не містить сульфатів і 
парабенів. Вся продукція пройшла 
необхідну сертифікацію.

LIQBERRY –  
ЯГІДНІ ПАСТИ
Польовий пров., 6, Київ, Україна
 N (+38044) 456 18 34 

(+38050) 462 80 45 
(+38067) 889 44 11
 @ info@liqberry.com
 w liqberry.com/

Ягідні пасти LIQBERRY — це багато-
функціональний органічний продукт, 
вироблений з дикорослих ягід за уні-
кальною технологією.
Це 100% натуральний продукт, без кон-
сервантів, цукру і води;
Продукт виготовляється в Україні за за-
патентованою технологією;
Це оздоровчий продукт, який не має 
аналогів у світі;
Паста за своїм вмістом мікро- і макро-
елементів у кілька разів корисніша за 
свіжу ягоду;
Це натуральні вітаміни і безліч інших 
корисних речовин, які доступні цілий 
рік, а не тільки в сезон.
Схвалено Міністерством охорони здо-
ров‘я України. Потужний оздоровчий 
ефект підтверджений провідними ін-
ститутами.

MANTECA 
АРАХІСОВА ПАСТА
Липова Алея, 5, Львів,  
Україна
 N (+38093) 53 52 51 4
 @ mantecapb@gmail.com
 w www.mantecapb.com

Команда Мантека – це сімейна спра-
ва. Ми працюємо на ринку України 
вже понад трьох років. Наша кон-

цепція – це натуральні продукти з 
натуральних складових. Основним 
нашим продуктом є натуральні ара-
хісові та горіхові пасти (урбечі). 
Наразі в нас є шість видів арахісо-
вих паст. Класична паста – це 100% 
арахіс найвищого ґатунку, без солі 
та цукру, без «добавок». Паста з чор-
ним та білим шоколадом – це пас-
ти-смаколики для гурманів та со-
лодкоїжок, але корисні щодо інгре-
дієнтів. Паста з карпатським медом: 
до класичної пасти додано духмя-
ний карпатський мед різнотрав’я. 
Підсолена паста Кранч – це ледь 
підсолена морською сіллю арахісова 
паста із невеличкими шматочками 
арахісу, що хрумтять. Ну і крайній 
продукт – це арахісова паста з іспан-
ським темним керобом, природним 
замінником шоколаду.
Лінійка горіхових паст та паст з на-
сіння (урбечів) – це пасти із найкра-
щих сортів льону, кунжуту, чіа, гар-
буза, соняшника, кеш’ю, мигдалю 
тощо. Кожен з цих горіхів або насін-
ня має унікальні корисні та цілющі 
властивості. У 2018 році ми розпоча-
ли випуск суперфудів MantEca – ши-
роко відомих продуктів з унікальни-
ми властивостями. Це такі продукти 
як спіруліна, годжі, асаї, мака, гуа-
рана, чіа та какао боби.
З середини 2018 року ми плануємо ви-
пуск Екочіпсів Мантека, чіпсів з нату-
ральних овочів та фруктів. І зупиняти-
ся надалі ми не плануємо.
Будуємо здорову націю!

MEDUNICA 
CARPATHIANS
 N (+38098) 906 37 09 

(+38063) 256 73 85
 w www medunica-carpathians.com.ua

А ви боїтесь закохатись у красу 
Карпат? БІЙТЕСЬ! Бо не закохатись у 
них неможливо! Кришталева гірська 
краса, відтворена у нашій космети-
ці, не залишить вас байдужими. І це 
тільки початок.

MY HEALTHY PRODUCT 
AUGUST
Соборний пр-т, 160, 2-й пов., 
Запорожжя, Україна
 N (+38050)341 61 01
 N (+38067) 618 81 89
 @ august.zp.ua@gmail.com
 w www.august.zp.ua

Ми, молода українська компанія ТМ «My 
healthy product AUGUST», яка спеціалі-
зується на виробництві корисного шо-
коладу ручної роботи преміум-класу на 
основі керобу, без цукру, з додаванням 
суперфудів. Сегмент ринку — еко-про-
дукти, корисне харчування, діабетичне 
харчування, преміум сегмент, без цукру 
і меду, без лактози, без глютену, вегета-
ріанське, веган-харчування.
Для виробництва нашої продукції ми 
використовуємо тільки рослинні інгре-
дієнти найвищої якості, абсолютно без 
добавок. Без цукру, без меду і замін-
ників цукру.

OATS&HONEY, TM
 N (+38044) 221 77 05
 w www.medovagranola.com.ua

Facebook.com/medovagranola.com.ua
Медова гранола та енергетичні ба-
тончики «GRANOLA ENERGY BAR» від 
ТМ «OATS&HONEY» – ідеальний варі-
ант здорового підживлення, перекусу 
або смаколика до чаю та кави, джере-
ло повільно засвоюваних вуглеводів. 
Дбайливо обсмажені вівсяні пластівці, 
натуральний бджолиний мед та спеці-
ально підібрані натуральні інгредієн-
ти, такі як фрукти, горіхи, ягоди годжі, 
насіння чіа — нададуть витривалості, 
активності, зосередженості, імунітету, а 
також подарують неймовірне гастроно-
мічне задоволення. Обирай свій смак!

PICKNICK ORGANIC
Набережна вул., 11-а, смт Таїрово, 
Одеська обл., Україна
 N (+38048) 740 35 70
 @ organikpn@gmail.com

Органічний посуд в асортименті. 
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На основі пшеничних висівок. 
Альтернатива пластиковому посуду. 
У посуду можна розігрівати їжу, збе-
рігати в морозилці, подавати гарячу 
їжу, запікати в духовці. Легко утилізу-
ється, не виділяючи шкідливі токсич-
ні речовини. Ми пропонуємо продук-
цію, яка виготовлена з поновлюваних 
ресурсів. Наш продукт є біорозкла-
даним, що дуже важливо для навко-
лишнього середовища.

PLANTOYS
Партизанська вул., буд. 11, 
м. Балаклія, Харківська обл., 
64200, Україна
 N (+38050) 080 80 87
 @ plantoys.ua@gmail.com
 w plantoys.in.ua/

Вже 37 років компанія PlanToys® по-
слідовно вдосконалює свою продук-
цію та здійснює свою діяльність з гли-
бокою відданістю робити свій вне-
сок в збереження природи. PlanToys® 
створює «екологічні ігри» — це осно-
ва того, як наші іграшки сприяють 
креативному мисленню та зближу-
ють дітей з природою. Діти ростуть 
зі знанням і вдячністю за поважан-
ня та збереження природних багатств 
для майбутніх поколінь, знаючи, що 
вони можуть зробити світ кращим. 
Компанія PlanToys® здобула світове 
визнання та несе свою філософію в 
світ завдяки натуральній естетичній 
якості дерев‘яних іграшок.

RAIN INTERNATIONAL
 N (+38098) 311 42 33
 @ marina83_24@ukr.net

Компанія Rain International — це ін-
новаційні технології в сфері здорового, 
екологічного, збалансованого, функці-
онального харчування на основі насін-
ня рослин за унікальною технологією 
холодного віджиму. На 100% рослинне 
живе середовище в гелеобразній фор-
мі, без ГМО, консервантів і продуктів 
тваринного походження. Засвоєння ор-
ганізмом на 98%.

SUNRICH
Київ, Україна

 @ info@sunrich.com.ua
 w www.sunrich.com.ua

Sunrich є провідним постачальником 
продуктів харчування і косметики зі 
Шрі-Ланки  — Раю Індійського океану. 
Вся продукція виробляється за допо-
могою органічної обробки, яка дозво-
ляє надавати високоякісні натуральні 
продукти здорового харчування з між-
народною сертифікацією.

THE CORK
 N (+38097) 057 60 08 

(+38050) 393 60 08
 @ infocork71@gmail.com
 w www.the-cork.com.ua

Продаж ексклюзивних інноваційних то-
варів з кори коркового дерева, вироб-
ництва Португалії.
Екологічно чистий, гіпоалергенний, від-
новлюваний матеріал, для шанувальни-
ків натуральної та якісної продукції.
Асортимент: аксесуари для кухні, еле-
менти декору для дому та саду, галан-
терея, блоки та килимки для занять йо-
гою, іграшки для дітей. Та яка ж коркова 
продукція без винних аксесуарів, все для 
шанувальників вина: відерця для охоло-
дження, костери та інше.

TUPPERWARE
 @ syanika7@gmail.com

Tupperware — всесвітньо відомий ви-
робник ексклюзивного високоякісно-
го посуду для дому і кухні. Вироби 
Tupperware кардинально поліпшують 
життя людей за рахунок раціональної 
економії ресурсів та інноваційних тех-
нологій, допомагаючи зробити харчу-
вання здоровим. Компанія Tupperware 
заснована в 1946 році і на сьогод-
нішній день працює більш ніж в 100 
країнах світу. Найяскравішою харак-
теристикою колекції посуду і аксесуа-
рів від Tupperware є визнаний високо-
класний дизайн, багатофункціональ-
ність і надійність.

V.PETROV, TM
 N (+38067) 693 30 90
 @ petrovvp@ukr.net

У 2005 році на новій площі 81 га волон-
тер із США, який вивчив природно-клі-
матичні умови місцевості, зробив ана-
ліз ґрунту в Бостонській лабораторії 
(США). Виявилося, що місце розташу-
вання с. Струмок сприятливе для ви-
робництва вина, так як знаходиться на 
одній географічній паралелі з відомою 
французькою провінцією Бордо. Саме 
для такого бордоського напрямку ви-
норобства і було закладено понад 76 га 
виноградників.
Картельна змова на демпінгові закупів-
лі винограду винзаводами спровокува-
ла нас зайнятися виноробством.
Придбали необхідне обладнання, ате-
стували виробництво, лабораторію і 
вибрали напрямок органічного вино-
робства, для чого також пройшли між-
народну сертифікацію в LTD «Органік 
Стандарт». 
Зареєструвавши торгову марку 
V.Petrov TM, просуваємо свою продук-
цію «з рук в руки», щоб українці самі 
змогли визначити «дві великі різниці» 
в українському виноробстві.

VINS —  
КРАФТОВАЯ 
КОСМЕТИКА
Щорса вул., 29, 1, Боярка, Київська 
область, Україна
 N (+38097) 224 21 06

НАТУРАЛЬНІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ 
РЕМІСНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА.
Головним чином ми прагнемо впли-
нути на формування середовища гар-
монійного існування людини і навко-
лишнього світу, тому для нас важливо 
виробляти натуральний продукт, що 
дарує красу, не завдаючи шкоди на-
вколишньому середовищу.
Дана позиція є основою концепції на-
шої діяльності.
Проект ТМ Vins має не лише комерцій-
ні цілі, але й мету зробити світ кращим.
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Своїм прикладом ми показуємо, що 
можливо створювати дійсно якісну 
продукцію для краси та здоров‘я, при 
цьому без шкоди навколишньому се-
редовищу.
Наші переваги:
 • повністю натуральний склад;
 • екологічна орієнтованість;
 • оптимізована ціна.

VIVO,  
БАКТЕРІАЛЬНІ 
ЗАКВАСКИ
 N (+380) 021 62 16
 @ vivo.ua.info@gmail.com
 w www.zakvaski.com

Компанія VIVO спеціалізується на 
виробництві та продажу заква-
сок для приготування кисломолоч-
них продуктів в домашніх умовах. 
Використовуючи наші закваски та 
молоко за власним вибором, ви мо-
жете легко приготувати смачні, ко-
рисні, натуральні та безпечні йо-
гурти, кефір, сметану, сир кисло-
молочний, а також серію дитячих і 
серію функціональних кисломолоч-
них продуктів, які мають лікуваль-
но-профілактичні властивості. Такі 
продукти відрізняються високою 
якістю, гарантованою свіжістю, ви-
соким вмістом живих та корисних 
бактерій, а також відсутністю різ-
них шкідливих домішок. Готуйте йо-
гурти вдома!

WHITE MANDARIN, TM
В.Сверстюка вул., 13, оф.405, Київ, 
Україна
 N (+38093) 499 48 94 

(+38096) 334 32 14
 @ whitemandarin17@gmail.com
 w whitemandarin.com

Натуральна косметика українсько-
го бренду «White Mandarin» (ви-
робник ТОВ Чойс) випускається з 
серпня 2012 року і вже позитивно 
зарекомендувала себе на ринку ор-
ганічної продукції. Наша позиція — 
косметика повинна не просто місти-

ти натуральні компоненти, а повні-
стю складатися з них. Компоненти в 
складі косметичних засобів виключ-
но рослинного походження, вони аб-
солютно безпечні і мають відповід-
ні сертифікати, в тому числі ЕСОСЕRT 
і Orgаnic. Ми пишаємося тим, що 
розміщуємо ПОВНИЙ СКЛАД на ети-
кетках.

YOSMAM —  
КРАМНИЦІ  
КРИМСЬКОТАТАР-
СЬКИХ  
СОЛОДОЩІВ
 N (+38063) 843 08 99
 @ yosmamsweets@gmail.com

Виробляємо кримські, турецькі та 
азербайджанські солодощі за старо-
винними рецептами! Наша продукція 
здобула вище місце в серцях наших 
шанувальників.

YOUNG LIVING
 N (+38050) 715 75 47 

(+38067) 764 48 54
 @ anna.belova.kornetova@gmail.com 
innaptitsa@gmail.com
 w www.youngliving.com/ru_RU

Компанія YOUNG LIVING є світовим ліде-
ром у виробництві ефірних масел тера-
певтичного класу. Існує ось уже 25 ро-
ків. Має 18 власних ферм з вирощуван-
ня рослин по всьому світі. 
Компанія контролює весь виробничий 
процес від зернят до кришки. (Seed 
to Seal )
Продукція Young Living — це ефірні 
масла і суміші, продукти для балансу і 
здоров’я, засоби для дому, мінераль-
на косметика.
Місія компанії – виробництво екологіч-
но чистих і якісних продуктів для здоро-
вого способу життя, в складі яких завж-
ди є ефірні олії.
Саме вони – ефірні олії – надають жит-
тю нових відчуттів і змісту!

АЛДІ, КОМПАНІЯ ТОВ 
Маліновського вул., 2, офіс 7, 
Дніпро, Україна
 N (+38068) 855 65 99
 @ aldi.ukr@gmail.com
 w allesgut.ua/

ТОВ «Компанія «АЛДІ» — виробник 
продукції та власник ТМ Alles GUT!
Основна сфера діяльності — виробни-
цтво і дистрибуція екологічно безпеч-
них товарів в категорії побутової хімії.
Наша місія — забезпечувати спожива-
чів продукцією, яка відповідає сучас-
ним світовим нормам і тенденціям у 
галузі екології, здоров‘я та дбайливо-
го ставлення до природи й людини, по-
легшуючи побут нашому споживачеві. 
Продукція TM Alles GUT! відповідає ви-
могам міжнародного стандарту ISO 
14024, сертифікат № UA.08.002.418.

АПІПРОДУКТ, ПП
 N (+38044) 4559139
 @ info@apiprodukt.ua
 w www.apiprodukt.ua

Продукти бджільництва – це натураль-
ний, збалансований природою комп-
лекс вітамінів, макро- та мікроелемен-
тів, амінокислот і поживних речовин. 
Створивши у 1999 році спеціалізова-
не підприємство з виробництва про-
дуктів бджільництва «Апіпродукт» вче-
ні-біохіміки Протас О.Ф. та Мулявко Н.О. 
вклали в нього частину своєї душі, ве-
лику любов та професійне ставлення. 
Вони ретельно розробляли стандарти 
якості на базі Національного Інституту 
бджільництва ім. П.І. Прокоповича, 
створювали унікальні препара-
ти, проводили їх клінічні досліджен-
ня на ефективність та безпечність, 
проходили лабораторні експертизи в 
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Інституті Гігієни та Медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва та отримали висно-
вки ДСЕС при Міністерстві охорони здо-
ров‘я України. Цю справу продовжує сі-
мейне подружжя Волинець Андрій та 
Світлана. Вони зуміли зберегти всі стан-
дарти якості, створюють нові продукти, 
впроваджують цікаві проекти (співпра-
ця з медичними закладами, навчаль-
ні тренінги, участь у благодійних захо-
дах тощо) та постійно вдосконалюють 
свою роботу.

АСОЦІАЦІЯ 
ВИРОБНИКІВ 
АМАРАНТУ ТА 
АМАРАНТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ, ГО
 N (+38096) 344 44 38
 @ amaranth.association@gmail.com
 w amaranth-association.com

Завдання:
1. Популяризація амарантової продук-
ції в Україні: участь у виставкових за-
ходах, реклама в Інтернеті, друкованих 
ЗМІ, на телебаченні та радіо.
2. Контроль за дотриманням техно-
логічного процесу вирощування ама-
ранту.
3. Співпраця з підприємствами, що ви-
робляють якісну амарантову продук-
цію з метою її подальшого просування 
на світові ринки, формування позитив-
ного іміджу України, як виробника якіс-
ної продукції.
4. Координація дій сільгоспвиробни-
ків стосовно посіву амаранту, збиран-
ня, транспортування, очищення та збе-
рігання врожаю.
5. Надання консультацій, проведення 
навчальних курсів та конференцій.
6. Органічна сертифікація.

БДЖОЛЯРІЙ
 N (+38066) 574 69 99 
 @ Garbar.vitaliy@yandex.ua 

Виготовлення натуральних алкоголь-
них, медових напоїв шляхом природ-
нього бродіння. 

БЕССАРАБСЬКИЙ ЗБІР
Олександрійська вул., 1А/41Н, 
Чорноморськ, Одеська обл., 68000, 
Україна
 N (+38066) 348 66 15
 @ fito.pivden@gmail.com
 w www.fito-south.com.ua/

Компанія ТОВ «Фіто-Південь», що ви-
пускає продукцію під торгівельною 
маркою «Бессарабський збір», пропо-
нує збори, сировина для котрих зби-
рається в екологічно чистих районах 
Одеської області. Асортимент представ-
лений трав’яними та плодово-ягідними 
зборами та чаями. Також можемо за-
пропонувати лікарські рослини високої 
якості оптом та у роздріб.

БИОЛИКА
 @ mromanova@i.ua
 w www.biolika.ua/

Фитопрепараты.

ВАЛЬДІВІЯ ГОЛД ТОВ
Керченська вул., 4, оф.12, 
Солом’янський район, Київ, 03151, 
Україна
 N (+38044) 223 45 21 

(+38098) 456 91 46
 @ valdivia.kiev@gmail.com
 w miramarket.com.ua

Компанія «Вальдівія Голд» — екс-
клюзивний дистриб’ютор 100 % на-
туральної олії авокадо першого хо-
лодного віджиму ТМ Mira Naturals 
(UYAMAFARMS Еквадор) в Україні. 
UYAMAFARMS — сімейна компанія, 
яка володіє 180 гектарами план-
тацій авокадо, які розташовані на 
високогір’ї Анд, в місті Міра, пів-
нічний Еквадор. Філософія компа-
нії — 100% якість в кожній кра-
плі олії, екологічно стійке виробни-
цтво, вільне від хімічної обробки. 
Аналогів нашій олії авокадо немає 
в Україні! Тому що: при виробництві 
продукту використовуються лише 
органічно вирощені фрукти авока-
до, і не використовуються ніякі хі-

мічні речовини; продукт не містить 
ГМО, глютен, консерванти, трансжи-
ри; натомість олія першого холодно-
го віджиму, містить Омега 3,6,9 (всі 
три показники доволі рідко бувають 
разом), містить вітаміни А, Е, D, C і 
групи В; олія має високу точку ди-
мності 223 градуса за Цельсієм; про-
дукт підходить дітям, алергікам, ве-
гетаріанцям та веганам. 

ВЕЛАС ТРЕЙД, ТОВ
Автозаводська вул., 24/2, офіс 320, 
Київ, Україна
 N (+38068) 589 73 00 

(+38093) 912 73 00
 @ vstpectiv@gmail.com
 w www.pectiv.com.ua

ТОВ «ВЕЛАС ТРЕЙД» є ексклюзивним 
представником компанії PECTIV.
PECTIV є власною торговою маркою 
компанії Lenizer FZ LLC, що знаходить-
ся у Дубай, фармацевтична компа-
нія, штаб-квартира якої розташова-
на в Дубайському біотехнологічному 
та дослідницькому парку (DuBiotech).
Ми хочемо, щоб жіноча аудиторія ви-
пробовувала нашу продукцію та усвідо-
мила користь для здоров‘я, яку надає 
лише PECTIV. Ось чому ми уважно сте-
жимо за тим, щоб PECTIV були доступ-
ними та комфортними.
Щоб PECTIV став домашнім брендом, 
який надає жінкам у всьому світі ефек-
тивні жіночі гігієнічні продукти, яким 
вони можуть довіряти.

ВУДЖЕНА НА ДРОВАХ, 
TM 
 N (+38067) 449 49 03
 @ vudjenanadrovah@ukr.net 
 w www.facebook.com/
vudjenanadrovah/

Еко коптильня «Вуджена на дровах» 
— це перша рибна коптильня в 
Україні, яка спеціалізується на нату-
ральному копченні риби. Працює за 
стародавньою традиційною рецеп-
турою, використовуючи сировину 
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фруктових дерев, та дотримуючись 
сучасних стандартів якості (процес 
від обробки до копчення проводить-
ся згідно технічних умов).
Пропонуємо рибу гарячого копчен-
ня в асортименті. Виготовлення про-
дукції здійснюється без консервантів 
та барвників. Копчення деревиною 
фруктових дерев. Працюємо тільки зі 
свіжою сировиною. Вся необхідна до-
кументація – ТУ, висновок держав-
ної санітарно-епідемічної експерти-
зи, ветеринарне заключення – на-
дається.
Готова продукція має надзвичайний 
смак і аромат. Смакує як у холодно-
му, так і гарячому (розігріта у мікро-
хвильовій шафі або духовці) вигляді. 
Блюда з рибою виглядають апетитно 
та смачно. Кожна рибина упакована 
у коробку з натурального крафтово-
го картону та обгорнута пергамент-
ним харчовим папером виробництва 
Нідерландів, що дає змогу зберіга-
ти смакові якості, зовнішній вигляд 
та форму продукту при транспорту-
ванні.

ГРІН-ВІЗА, ТОВ
Харків, Україна
 N (+38057) 751 19 09
 @ otdelmarketinga@green-visa.com
 w green-visa.com

«Грін-Віза» — українська компані-
я-виробник продукції для здорового 
способу життя. Асортимент ТМ «Грін-
Віза» налічує понад 200 найменувань: 
збалансоване харчування; космети-
ка; фітопродукти з лікувальним ефек-
том; органічні миючі засоби з пробі-
отиками.
У всіх продуктах відсутні ароматиза-
тори, консерванти, барвники, збере-
жені всі природні складові. Завдяки 
унікальним рецептурам і технологіям 
продукція має високу ефективність 
і біодоступність. Відкрито співпра-
цю з магазинами еко-продукції, фі-
тоаптеками, медичними установами 
та спортивно-оздоровчими клубами.

ДЕ ЛА МАРК
Народного Ополчення вул., 1, 
оф. 407, Київ, 03151, Україна
 N (+38044) 229 15 21
 N (+38044) 500 53 61
 @ info@delamark.ua
 w www.delamark.ua

«Де Ла Марк» — перший екобренд 
України. Наше досягнення — це понад 
100 абсолютно безпечних продуктів для 
прання, миття посуду, прибирання, осо-
бистої гігієни, які нешкідливі для лю-
дини і природи. Ми не використовує-
мо в засобах продукти тваринного по-
ходження, а також не тестуємо їх на 
тваринах! Наша продукція створена в 
Україні, а тому адаптована під потре-
би українців.
Де Ла Марк. Ми за дбайливу чистоту!

ДЕРЖАВНЕ ДОСЛІДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
ІНСТИТУТУ 
ПРОДОВОЛЬЧИХ 
РЕСУРСІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 
НАУК УКРАЇНИ
Євгена Сверстюка вул., 4-А, Київ, 
02002, Україна
 N (+38044) 451 42 16
 @ ddpbz1@ukr.net

Державне дослідне підприємство 
Інституту продовольчих ресурсів 
Національної академії аграрних наук 
Украйни — єдиний вітчизняний вироб-
ник бактеріальних заквасок для молоч-
ної промисловості.
Підприємство засновано в 1965 році, на 
сьогодні є багатопрофільною структу-
рою, що виробляє широкий асортимент 
бактеріальних заквасок и концентратів, 
заквасочних культур прямого внесення, 
живильних середовищ для мікробіоло-
гічних досліджень.
БАКТЕРІАЛЬНІ ЗАКВАСКИ ДЛЯ 
ДОМАШНЬОГО СПОЖИВАННЯ
Бактеріальні закваски Іпровіт характе-
ризуються гарантованою якістю, висо-

ким вмістом корисних мікроорганізмів, 
оптимальним співвідношенням молоч-
нокислих і біфідобактерій, відсутністю 
шкідливих домішок. Молочнокислі та бі-
фідобактерії, що входять до складу зак-
васок Іпровіт, спеціально відібрані нау-
ковими співробітниками відділу біотех-
нології Інституту продовольчих ресурсів. 
Принциповою відмінністю вітчизняних 
бактеріальних заквасок Іпровіт є те, що 
бактерії, які входять до їх складу, виділені 
з природних джерел на території України 
та характерні для нормального кишко-
вого біоценозу населення, тому не мають 
протипоказань і побічних ефектів.

 

ДОБРОЇЖ, ТМ
Привокзальна вул., 25, Суми, 
Україна
 N (+38095) 277 77 05 – Костянтин 

(+38050) 221 22 29 – Тетяна
 @ dobroizh@gmail.com

ТМ «Доброїж» — це український ви-
робник натуральних солодощів.
Гасло нашої компанії «Цінуй життя». Саме 
воно і надихнуло нас на створення влас-
ного виробництва натуральних солодо-
щів. Ця ідея виникла із бажання роби-
ти добру справу для Українців, а добра 
їжа – це той скарб, яким завжди хочеть-
ся ділитися. У виробництві ми не вико-
ристовуємо штучні компоненти, консер-
ванти та цукор. Всі солодощі виробляють-
ся виключно з натуральних інгредієнтів, а 
технології виробництва дозволяють мак-
симально зберегти корисні речовини і 
вітаміни. Смачні і разом з тим корисні со-
лодощі — ось що ми залюбки пропону-
ємо дорослим і маленьким українцям.
А це означає, що продукція, яку пропо-
нує ТМ «Доброїж», без сумніву підійде 
всім, хто стежить за своїм здоров‘ям і 
здоров‘ям своїх близьких! Не відмов-
ляйте собі в солодкому, просто виби-
райте корисне! А ми з радістю Вам у 
цьому допоможемо!

+380 (44) 572 45 46 • ECO@TNF.COM.UA • ECO-EXPO.COM.UA
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ДРІАДА-ЕКО, ТОВ
 N (+38097) 228 17 78
 w www.greekspices.com.ua

Компанія «Дріада-Еко» займається до-
ставкою та фасуванням високоякісних 
спецій з Греції. Наш партнер – це сі-
мейне підприємство, яке з 1976 року 
контролює вирощування спецій та екс-
портує в країни ЄС. Висока якість про-
дукції підтверджена сертифікатами по 
ISO: 22000 від TUV AUSTRIA HELLAS. 
Наша мета – познайомити вас з на-
туральними спеціями та приправами 
без солі, консервантів, ГМО, барвників 
та глукомата натрію, які внесуть вишу-
кану нотку до ваших страв.

ЕКОЛІЯ, ТМ
 N (+38067) 811 80 23
 @ vsesvit12@gmail.com

Підприємство виготовляє продук-
цію для здорового харчування з олій-
них культур: олія, пасти, клітковина. 
Продукція не містить домішки та кон-
серванти, виробляється із сировини 
найвищого ґатунку, зберігає всі ко-
рисні речовини, орієнтована на тих, 
хто піклується про своє здоров‘я, ве-
гетаріанців, сироїдів.

ЕКОМЕД, НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ 
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Правди пр-т, 80-А // Кольцова бул., 
14-Е // Хорива вул., 4, Київ, 04208, 
Україна
 N (+38044) 463 50 77 

(+38096) 695 04 60 
(+38066) 477 74 36
 @ ofis@ekomed.com.ua
 w www.ekomed.com.ua

НВО ЕКОМЕД – національний вироб-
ник засобів виключно рослинного по-
ходження для відновлення природ-
них функцій клітин, органів та систем 
організму людини. Завдяки унікаль-
ній технології виробництва, що за-
безпечує високу активність та ефек-

тивність продукції, що виробляється, 
та відпрацьованим методикам її за-
стосування, а також відсутність жод-
них синтетичних сполук у її складі не 
тільки практично унеможливлюють 
побічні реакції при лікуванні, а й ста-
ють просто незамінними для форму-
вання здорових власних функцій як 
дітям, так і для дорослих.

ЕКОСВІТ, ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО
 N (+38099) 487 84 42
 @ Fg.ekosvit.irina@gmail.com

Фермерське господарство «Екосвіт» за-
ймається переробкою насіння конопе-
ль та пропонує продукцію для здорово-
го харчування. У нашому асортименті 
представлені: лущене насіння конопе-
ль (ядро (для пророщування!) і подріб-
нене), конопляний протеїн 50,4%, ко-
нопляна олія, конопляне борошно, ви-
сівки, халва, конопляна сіль (основа 
поварена, морська, йодована).

ЕКОСЛАД
 N (+38066) 222 24 22
 @ ecoslad@ukr.net
 w www.ecoslad.com.ua

Крафтові корисні солодощі та снеки 
ручної роботи від українського вироб-
ника.

ЕКЛАТАН, ТОВ,  
RENAPUR

 @ boston-renapur@ukr.net
 w www.renapur.com.ua

Представляємо еко-товари для дому:
Бальзам «Renapur» (Німеччина) — 
для догляду та поліпшення зберіган-
ня виробів зі шкіри, замінників і різ-
них сортів пластику і деревини. У складі 
бджолиний віск і рослинні компонен-
ти. Гіпоалергенний. Безбарвний. Не 
містить спиртів і силікону. Живить, по-
лірує, відновлює колір і продовжує 
збереження виробів, а також надає їм 
блиск і водовідштовхувальний ефект.
Гідрофобне покриття для скла авто-

мобіля AM Glass 4 в 1 (Німеччина + 
Україна) — захист від зливи, від бруду, 
від ожеледі, від комах, від обмерзання 
стекол авто. Чистота стекол вашого авто 
— це ваша безпека.

ЕПІНАТУРА, ТОВ
Антоновича вул., 165-А, Київ, 
03150, Україна
 N (+38050) 167 18 12
 @ epinatura@gmail.com
 w www.epinatura.com.ua

«Епінатура» — поширює органічні 
продукти харчування. Ми презентує-
мо знання стародавніх інків і племен 
Амазонки, отримані про рослини. Наша 
продукція на основі натуральних інгре-
дієнтів, оброблених за допомогою нату-
ральної селекції. В результаті, ми отри-
муємо високоякісний продукт.
НАША МІСІЯ:
 • Допомогти людям підтримувати 

здоров‘я
 • Запобігати різним захворюванням
 • Допоможемо підтримувати здоро-

вий спосіб життя.
ПРОДУКТИ:
Натуральна Косметика, Суперфуди, 
Кава, Какао, Все для здоров‘я, 
Лікувальні БАДи.

ЖИВА ОЛІЯ
 N (+38093) 586 50 29
 @ tsun999@ukr.net

Живе масло — масло життя.
Рослинні масла холодного віджи-
му — продукти, які добувають із на-
сіння олійних культур методом хо-
лодного пресування. Сировиною 
для отримання рослинних олій слу-
жить насіння олійних рослин — 
льон, чорний тмин, розторопша, гар-
буз, кунжут, волоський горіх і т.п. 
Нерафіновані олії першого холодно-
го віджиму мають корисні лікуваль-
ні властивості. Причому кожен вид 
рослинних олій за своїм складом уні-
кальний і має свої корисні особливос-
ті, яких немає у інших масел.

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»
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ЖИВА СИЛА  
ВИНОГРАДУ
Пішонівська вул., 32, кв. 60, Одеса, 
65029, Україна
 N (+38048) 709 00 90  

(+38063) 218 87 76
 @ vivam.clab@gmail.com
 w www.vivam.club

Торгова марка «Жива сила винограду» 
виготовляє продукцію на основі кон-
центрату зі шкірки та кісточок темних 
сортів винограду. Продукція торгової 
марки «Жива сила винограду» виго-
товляється в Україні з якісної європей-
ської сировини і реалізується за до-
ступними цінами. Продукти торгової 
марки «Жива сила винограду» реко-
мендовані для підвищення рівня ге-
моглобіну в крові, зміцнення імуні-
тету, профілактики захворювань сер-
цево-судинної системи, підвищення 
працездатності та заспокоєння нерво-
вої системи. Продукція торгової мар-
ки «Жива сила винограду» рекомен-
дована для вживання дітям від 3 ро-
ків та дорослим. Продукти мають різні 
форми випуску: «Гемоглобін Нектар 
Плюс» — пластикова пляшка ємністю 
250 мл, «Гемоглобін Бебі Плюс» — цу-
керки в картонному тубусі по 20 шт. 
для дітей від 3 до 5 років, «Гемоглобін 
Актив Плюс» — цукерки в картонному 
тубусі по 20 шт. для дітей від 6 років та 
дорослих, «Гемоглобін Сила Плюс» — 
капсули в пластиковому контейнері 
по 60 шт. 

ЖИВА ЧАЙ
 N (+38073) 060 88 85
 @ zhivachay@gmail.com
 w www.zhivachay.com

Справжній і смачний трав‘яний чай. 
Красиві зовні і корисні для здоров‘я 
купажі. Асортимент більше 60 найме-
нувань. Органіка. Без ароматизаторів, 
підсилювачів смаку. Без кофеїну. 
Продукт сертифікований. ОПТ і роздріб
Ідеальне рішення для еко-магазинів, 
інтернет-магазинів здорового харчу-
вання, для кафе і ресторанів.

ЖИТНЯ СИЛА, ТМ
Автотранспортна вул., б. 3, Дніпро, 
Україна
 N (+38056) 767 13 16
 @ Zhitna.sila@gmail.com
 w zhitnjasila.ua 
www.instagram.com/zhitnja_sila/

Ми випікаємо натуральний, смачний 
хліб, щоб щодня Ви могли насолоджу-
ватися смаком здоров‘я. З кожною ски-
бочкою хліба, кожною хлібною крихтою 
Вам передається сила зерна, пробудже-
на першими променями сонця, крапля-
ми дощу, теплими поривами вітру, про-
буджена самою природою.
Любіть себе, любіть своїх дітей, любіть 
свою землю, їжте натуральний хліб.
З любов‘ю, ТМ «Житня сила».

ЗЕРНОВИТА, 
ТОРГОВИЙ ДІМ
 N (+38099) 534 60 34
 @ info@zernovita.com
 w www.zernovita.com

ТМ «Зерновита» – національний бренд 
продуктів для здорового харчування.
На сьогодні ТМ «Зерновита» – це не 
лише виробник традиційної крупи (рис, 
гречка, горох, пшоно, борошно), а й 
асортимент пластівців та Хлібців влас-
ного виробництва для здорового хар-
чування.
Сучасні технології та старовинні рецеп-
ти надають продуктам винятковий смак 
та аромат. Проста, ергономічна упаков-
ка продукції ТМ «Зерновита» забезпечує її 
багаторазове використання та покращені 
умови зберігання продукту. 
ТМ «Зерновита» особливо сподобаєть-
ся прихильникам здорового харчуван-
ня: на кожній упаковці подана інформа-
ція про харчову цінність вітамінів та мі-
нералів, що містяться у крупах.
Також Ви зможете поповнити колек-
цію рецептів новими та оригінальни-
ми ідеями. 
Смакуйте лише корисним від ТМ 
«Зерновита»!

ІГМАПАК, ТОВ
Радищева пров., 4, Київ, Україна
 N (+38044) 501 47 10
 @ teabest@ukr.net
 w www.teanadin.com.ua

Виробнича компанія ТОВ «Ігмапак» 
більше 5-ти років працює в галузі ви-
робництва кави, чаю, чайних напоїв 
із натуральної сировини, використо-
вуючи тільки натуральні інгредієнти. 
Продукція виробляється як під своєю 
TM NADIN, так і під ТМ замовника. З 
2013 року підприємство виробляє чай 
для італійської TM NARRATE виключно 
з екологічної сировини. Ми дбаємо про 
своїх клієнтів і працюємо для них.

ІНША ЇЖА
Московський пр-т, 8, Київ, Україна
 N (+38050) 432 00 55
 @ sales@anotherfood.com.ua
 w anotherfood.com.ua

Компанія «Інша Їжа» з’явилась в той 
момент, коли компанія однодумців ви-
рішила, що на українському ринку не 
вистачає смачної, якісної і при цьому 
оригінальної їжі. Іншої – не такої, до 
якої всі звикли. І почали творити… Так 
з’явився хумус з йорданського нута з 
додаванням оливкової олії, для якого 
підбирають оригінальні спеції і не шко-
дують кунжутну пасту тахіні. Та лимон-
ний курд, який є класикою англійської 
кухні, густий, кисло-солодкий. І пекель-
ний червоний соус, який має оригіналь-
ний смак, яскравий колір та сильну го-
строту. Та багато інших цікавих, а голов-
не – смачних продуктів!
Компанія «Інша Їжа» щиро турбується 
про здоров’я своїх клієнтів. Тому най-
більша увага приділяється корисній їжі: 
ми пропонуємо дикий рис, горох нут, ін-
дійський кунжут, мигдальну пасту та лі-
совий мед. У нашому виробництві ми 
не використовуємо барвники, емульга-
тори та згущувачі.
Багато з наших продуктів можна вжива-
ти в піст, також вони стануть знахідкою 
для харчування ваганів та вегетаріанців. 
Велику увагу ми приділяємо дитячій їжі: 
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паста кеш’ю з акацієвим медом перетво-
риться на смачний та корисний сніданок 
або перекус у школі.
А ще ми хочемо, щоб українці поку-
штували класичні страви різних кухонь 
світу. Саме тому компанія «Інша Їжа» 
виготовляє песто із італійського сиру 
Парміджано Реджано, грецький хумус 
з оливками та арахісову пасту, яка є по-
пулярною в Америці та Європі.
«Інша Їжа» – з нами смачніше!!!

КВІТА ТМ
 N (+38050) 026 58 64
 @ kvitawork@gmail.com
 w kvita.org.ua/

Натуральні ефірні та косметичні рос-
линні олії, ароматизатори.

КУМИС ТА МАСЛО
 N (+38097) 577 17 28

Кумис та Масло – надає ексклюзивні і ко-
рисні продукти за доступними цінами!
Справжній 100% КУМИС і 100% кобиля-
че молоко протягом всього року! 
Гарбузова Фреш олія, в‘ялений гарбуз, 
карамелізоване гарбузове насіння, гри-
льяж з гарбузового насіння.
ФРУК ФЕТТА – натуральна пастила.
Шмастила – здивує всіх.

МАСАЖ ГУАША
 N (+38095) 829 44 69
 @ salons@ukr.net

Масаж Гуаша дуже ефективний в лі-
куванні неврозу, безсоння, алергічних 
проявів, стану після стресів, захворю-
вання суглобів і залежності, будь-то по-
рушення обмінних процесів (надмірна 
вага) або тютюнопаління.

МАСАЖЕРИ ПРУЖИННІ
 N (+38067) 501 19 80
 @ Proskurko.vova@gmail.com

Виробництво масажерів для фізіотера-
пії та реабілітації.

МЕД ЗАПОВІДНОГО 
КРАЮ
 N (+38066) 626 69 96
 @ oleg.kushch14@gmail.com
 w facebook.com/med.zapovednik/

Наш мед зібраний на територі-
ях заповідників Михайлівська ціли-
на Сумської області, Трахтемирівський 
природно-археологічний заповідник 
Черкаської області, Природний запо-
відник на території Срібнянського райо-
ну Чернігівської області.

МЕДЕКС
Черняховського вул., 29, оф. 4, 
Київ, 04111, Україна
 N (+38044) 332 78 38 

(+38044) 502 18 37
 @ www.medex@gmail.com

Медекс – офіційний представник англій-
ських компаній e-cloth та EcoEgg, які про-
понують патентовану мікрофібру для іде-
ального прибирання без хімії – за до-
помогою звичайної води, мінеральні 
складові для прибирання, які повністю 
замінять хімічні засоби для прибиран-
ня. З товарами для прибирання e-cloth 
та прання EcoEgg ви зможете зекономи-
ти та не ризикувати своїм здоров’ям, ви-
користовуючи побутову хімію. Вся про-
дукція тестована та перевірена алерголо-
гами. В Україні працює мережа фірмових 
магазинів у місті Київ та інтернет-магазин.

МЕДОВИЧ
с. Підгайчики, Самбірський р-н., 
Львівська обл., Україна
 N (+38097) 443 63 23
 @ ivanmihovych@gmail.com

Ми – компанія «Медович» – займає-
мось виготовленням меду з різними 
смаками! Інгредієнти використовуємо 
тільки натуральні, сушену(сублімова-
ну) полуницю та малину, мелену кори-
цю і каву, пікантний перець чилі та ін. 
Виготовляємо все на домашній пасіці у 
Львівській області! Також самі вирощу-
ємо малину та інші ягоди і робимо з них 
джеми та варення!) Вся продукція від-

повідає екостандартам і має відповід-
ні сертифікати.

МЕДОМІК
 N (+38099) 072 92 44  

(+38093) 003 34 72
 @ shop@medomik.com.ua
 w www.medomik.com.ua 
Facebook.com/medomik.com.ua

Медомік — компанія, яка пропонує 
не тільки мед, а й смачні медові по-
єднання. У нас Ви знайдете: • Горіхи з 
медом • Медові солодощі • Продукти 
бджільництва • Медове мило ручної ро-
боти • Чудові і ароматні воскові свічки. 
Запрошуємо на дегустацію!

МЕДОМІКС
 N (+38050) 740 92 29
 w Birmir07@gmail.com

Крем-мед в асортименті. 

НАТУРАЛЬНІ ЕСЕНЦІЇ, 
ТОВ
Морехідна вул., 2А, офіс 213, 
Миколаїв, Україна
 N (+38093) 948 07 96
 @ essenceltd@gmail.com
 w www.essencii.com/

Завдяки новозеландським вченим, в 
1984 році був представлений новий спо-
сіб парової дистиляції лікарських рос-
лин, результатом якого став дивовижний 
продукт, який отримав назву Гідролат 
(гідрозоль). Це жива суспензія, яка збе-
регла властивості лікарських рослин і 
допомагає оновленню і відновленню 
клітин організму людини. Завдяки уні-
кальній технології, заснованої на паро-
вій дистиляції, без застосування спирту, 
хімічних компонентів або консервантів, 
гідролати і ефірні масла, виробництва 
ТОВ «Натуральні есенції», мають життє-
ву силу, що допомагає людині піклува-
тися про здоров‘я і красу. Основна пере-
вага продуктів компанії — регулюючий 
вплив на весь організм в цілому і на всіх 
рівнях. Після зустрічі з гідролатами та 
ефірними маслами українського вироб-
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ника ТОВ «Натуральні есенції» ви зможе-
те переконатися: зберігати красу і здо-
ров‘я — це просто і доступно кожному. 
Фахівці компанії проконсультують і до-
поможуть підібрати необхідні продукти. 
Будьте завжди здорові і красиві!

НОВЕ ЖИТТЯ 
НЕЗАЛЕЖНИЙ 
ДИСТРИБ’ЮТОР 
ФОП ГУБАР ІГОР 
КОСТЯНТИНОВИЧ
Вокзальна вул., 11, Сумська обл., 
Лебедин,. 42200, Україна
 N (+38099) 292 22 92
 @ Ig.gubar@gmail.com
 w www.new-life.com

«Нове життя» — український това-
ровиробник натуральних продуктів: 
для здоров’я, особистої гігієни, косме-
тики, товарів для дому. Я, Губар Ігор 
Костянтинович, допоможу Вам створи-
ти команду і побудувати власний бізнес 
у КС «Нове життя», також допоможу Вам 
відкрити офіси (магазини) з продажу да-
них продуктів у різних куточках України.

ПОЛІСЬКА М’ЯСНА 
КОМПАНІЯ
 N (+38068) 851 85 51 

(+38050) 356 86 31
 @ pmk-2014@ukr.net

Виготовлення справжньої сиров’яле-
ної продукції по стародавнім полісь-
ким традиціям.

РОДИННИЙ СТАТОК 
 N (+38050) 381 73 90
 @ ekofood-house@ukr.net

Домашні копченості.

РОДОВИЙ МАЄТОК, 
КРАМНИЦЯ ЗЛАКІВ
Шишкінський пров., 6-8, Київ, Україна
 N (+38067) 209 23 82 

(+38095) 395 17 49
 @ ash2092382@gmail.com
 w shishkin.com.ua

Вітаємо, любі друзі!
Близько 15 років ми відшуковували 
скарби і здобутки наших прадідів з ме-
тою відродити та зберегти українські 
традиції здорового харчування. І нам 
це вдалося!
На сьогодні в Крамниці є 75 продук-
тів: злакові напої, каші, супи, снідан-
ки, злаки для пророщування тощо.
Унікальні властивості цільних необро-
блених злаків — вони ситні, гарно ви-
глядають, корисні, не потребують бага-
то часу на приготування (від 30 секунд 
до 30 хвилин).
Ми проводимо майстер-класи з Випічки 
живого хлібу, семінари та консультації.
Нещодавно запровадили Гостинні де-
густації (безкоштовні).
Запрошуємо до нас усіх бажаючих!

СВІТ ЛАЙФ
Біла Церква, Київська обл., Україна
 N (+38063) 100 25 74
 @ info@sw-life.com/

Компанія займається виробництвом 
карамелі. Наша карамель виготов-
ляється власноруч з любов’ю і тільки 
з натуральних інгредієнтів – в цьому 
і є її унікальність. Зможемо розроби-
ти і зробити ваші унікальні цукерки 
з вашими логотипами або іменами.

СІМЕЙНА ПАСІКА 
ГРОМОВИХ
 N (+38067) 760 19 77 

(+3804334) 27 330
 @ apivgrom@yandex.ru

Маточне молочко, трутневе молочко, 
перга, забрус, воскова міль, мед та інші 
продукти.

ТОП — СПІРУЛІНА
Харьковське шосе 152, Київ, Україна
 N (+38068) 525 00 10
 @ top.spirulina.ukr@gmail.com
 w www.Top-spirulina.in.ua

Спіруліна — озерна мікроводорость, 

що отримала свою назву через спіра-
левидну форму, яку можна розгледі-
ти в мікроскоп. 
Це один з найдавніших мікроорганіз-
мів на нашій планеті, існуючий міль-
йони років. Вона багата вітамінами, 
незамінними амінокислотами, мі-
кроелементами, поліненасиченими 
жирними кислотами та іншими ко-
рисними компонентами.
У природному вигляді в природі виро-
стає на Землі всього в 2-х місцях: озеро 
Чад (Африка) і Ченхай (Китай), в інших 
місцях і країнах світу — культивується.
До складу спіруліни входять велика 
кількість хлорофілу, надзвичайно ба-
гата вона вітамінами А, В1, В2, В3, 
В6, В12, Біотин (Віт Н), Е, фолієва кис-
лота, пантотенова кислота, інозитол. 
Спіруліна містить багато поживних піг-
ментів: фикоцианін, ксантофілл, каро-
тин, полісахарід, поліненасичені жир-
ні кислоти, в тому числі гаммаліно-
ленова.
У спіруліні в легкодоступній формі є всі 
необхідні людині мікро- і макроеле-
менти, в тому числі кальцій, мідь, цинк, 
марганець, магній, селен, особливо ба-
гато заліза.
Спіруліна є рекордсменом за кількістю 
білка. У ній знаходиться 60-70% біл-
ка з загальної ваги. І в складі своїх біл-
ків спіруліна містить всі незамінні амі-
нокислоти.

ФАРМАЦЕВТИЧНА 
КОМПАНІЯ «ФАРКОС» 
ТОВ (ТМ PHARCOS)
Зодчих вул., 50-А, Київ, Україна
 N (+38050) 321 33 07
 @ cosmetics@farkos.ua
 w www.pharcos.com.ua

Компанія «ФарКоС» – українське фар-
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мацевтичне виробництво, засноване 
в 1996 р. родиною лікарів. Основними 
напрямками діяльності компанії є 
власні наукові розробки, які лягли в 
основу виробництва оригінальних лі-
карських засобів, БАДів та косметич-
ної продукції на основі гіалуронової 
кислоти. Основними принципами ви-
робництва косметичних засобів є по-
єднання натуральних інгредієнтів 
(рослинних та ефірних олій, екстрак-
тів, гідролізатів і фруктових кислот) 
з дієвими активними речовинами та 
комплексами (гіалуронова кислота, 
амінокислоти, протеїни, ГАМК, АТФ, ві-
таміни та мінерали тощо), дотриман-
ня умов GMP, дворівневий контроль 
якості, врахування сучасних тенденцій 
косметології. 

ФІТОРІЯ, ПАТ
Естакадний в’їзд, 3-А, Харків, 
Україна
 N (+38057) 762 70 03 

(+38066) 281 75 21
 @ fitor@ukr.net 
1107olga@ukr.net
 w www.fitor.biz

ПрАТ «Фiторiя» займається виробни-
цтвом добавки «ФІТОР» та продукції на 
її основі з 2002 року.
Основний напрямок діяльності підпри-
ємства – це розробка та виготовлення 
нових екологічних товарів народного 
попиту на основі рослинних екстрактів.
Виробництво ПрАТ «Фіторія» не зу-
пиняється на досягнутому, а постій-
но удосконалює і впроваджує новіт-
ні розробки й технології виробництва, 
яким сприяє Академія харчування, 
Національна Фармацевтична акаде-
мія, Науково-дослідний інститут ґрун-
тознавства та інші.
Продукція компанії «Фіторія» має 
ЕКО-сертифікати на бальзам для 
очей «Фаурін», косметичний бальзам 
«Фіторон», добавку «Фітор», «Фітор-
мед» та інше.

ПрАТ «Фiторiя» зареєструвала дев’ять 
торгових марок та один патент на ко-
рисну модель.
У 2017р. «Фіторія» стала переможцем 
конкурсу «LEADER OF THE BREND» і отри-
мала золото рейтингу серед господар-
ських товариств України. 

ФРЕКЕН БОК
 @ sverdlina.s@biosphere-corp.com
 w freken-bok.com/

ТМ Фрекен БОК пропонує сучасну аль-
тернативу агресивній побутовій хі-
мії  — безпечну екологічну побу-
тову НЕ-хімію за доступною ціною. 
Екологічна побутова НЕ-хімія успіш-
но порається зі своїми завданнями 
і при цьому не завдає шкоди нашо-
му здоров‘ю та навколишньому се-
редовищу. Якість, безпека і доступ-
ність — це основні критерії, які за-
кладені в основу побутової НЕ-хімії 
ТМ Фрекен БОК. Всі засоби побутової 
НЕ-хімії ТМ Фрекен БОК мають знак 
екологічної сертифікації «Зелений 
Журавлик», визнаний більш ніж в 60 
країнах світу як гарант безпеки про-
дукції для навколишнього середови-
ща і здоров‘я людини.
Побутова НЕ-хімія ТМ Фрекен БОК — 
перша сертифікована екологічно без-
печна продукція в середньому ціново-
му сегменті, доступна для кожної ро-
дини!

ХАНОЮ НІМЕЧЧИНА
Дамме, цум Реннплатц 6, 
Німеччина
 N (+49 (0) 5491) 844 28 34
 @ natalia@hanoju.com
 w www.hanoju.com

Компанія Ханою виробляє органічні 
продукти харчування та біологічно ак-
тивні добавки.
Має міжнародні біо-сертифікати.
Має три відділення: в Німеччині, 
Голландії та Польщі.

ЦЕНТР ФІТОТЕРАПІЇ 
Л.Українки бул., 26, каб. 711, Київ, 
Україна 
Чистяковська вул., 2-А, каб.211, 
Київ, Україна
 N (+38050) 714 02 15 

(+38097) 434 56 10
 w www.ekoapteka.com  
www.fitolavka.zakupka.com

Центр ФІТОТЕРАПІЇ — це сучасні роз-
робки українських вчених у сфері про-
філактики захворювань, а також реабі-
літації організму людини.
Наша мета – відновлення порушених 
функцій та реабілітація організму, по-
кращення якості життя, профілакти-
ка захворювань та попередження їх 
загострень з допомогою природних 
засобів. 
Ми пишаємось своєю продукцією, 
вона унікальна та має найвищу якість. 
Всі наші фіто комплекси виготовлені із 
натуральної сировини, мають всі необ-
хідні сертифікати та висновки.

ЮСТ УКРАЇНА
 N (+38094) 924 77 91 

(+38099) 324 72 09 
(+38068) 324 72 09
 @ office@justukr.com 
 w www.justukr.com

ЮСТ пропонує клієнтам і партнерам 
найкращі оригінальні продукти зі 
Швейцарії. З 1930 року JUST виго-
товляє за власною рецептурою тільки 
натуральні продукти для здоров‘я та 
краси. У 30 країнах світу ЮСТ цінують 
і люблять за високу якість продукції, 
що дає можливість мільйонам жінок 
і чоловіків не тільки зберегти красу, 
молодість і бадьорість духу, а й гід-
но реалізувати себе. Вся продукція 
ЮСТ виготовляється на основі цілю-
щих трав і ефірних масел. Сьогодні 
компанія випускає засоби по догляду 
за шкірою обличчя і тіла, ефірні мас-
ла, оздоровчі креми, засоби для ванн 
і душа, і SPA.

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
АГРОБІЗ, АГРАРНА 
ТОРГОВА ПЛАТФОРМА
Шопена вул., 22., Луцьк, Украина
 N (+380 95) 188 90 27
 @ info@agrobiz.net
 w http://agrobiz.net/

АгроБіз – універсальна Аграрна інтер-
нет-платформа, на якій у кожного під-
приємства є можливості:
 • Створити інтернет-магазин або сайт;
 • Якісно та ефективно представити свої 

товари та послуги для продажу;
 • Отримувати гуртові та роздрібні за-

мовлення;
 • Розмістити рекламний банер для під-

вищення іміджу підприємства;
 • Отримувати тендерні запити по по-

купці товарів.

ДІТИ В МІСТІ – ІНТЕРНЕТ 
СЕРВІС ДЛЯ БАТЬКІВ
Свободи бул., 39, Жовті Води, 
52204, Україна
 N (+380 67) 892 10 05
 @ olga.zataidukh@dityvmisti.ua
 w dityvmisti.ua/

Інтернет сервіс «Діти в місті» – це афі-
ша всього дитячого дозвілля в місті. 
Створений батьками для батьків, сервіс 
допомагає активним мамам і татам ор-
ганізовувати відпочинок та весело про-
водити вільний час з дітьми.
Діти в місті – це: найактуальніша афіша 
заходів для дітей та всієї родини у Києві, 
тематичні добірки, зручні фільтри за ві-
ком дітей, датою та місцем проведення 
заходів, можливість бронювання та ку-
півлі квитків онлайн.

ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ, 
ГАЗЕТА
Ак. Єфремова вул., 19-А, кв. 4, 
Київ; 03179, Україна
 N (+380 44) 423 02 60, 424 12 42 

(+380 67) 219 36 38
 @ zidmail@ukr.net
 w http://www.zid.com.ua/

Одне з найкращих популярних медичних 
видань України. Тираж газети – 40 тисяч, 
21 тисяча з яких розповсюджується за пе-
редплатою, 19 тисяч – через роздрібну 
торгівлю. Щотижнева, день виходу з дру-

ку – вівторок. Має широку різновікову чи-
тацьку аудиторію, кожен номер готується 
на основі запитів читачів. Основні рубрики:
 • «Сучасні технології» – нові методи 

офіційної медицини;
 • «Живіть без хвороб» – найпоширеніші 

захворювання та способи їх лікування в 
офіційній та народній медицині;

 • «Профілактика» – методи попередження 
хвороб за допомогою натуральних пре-
паратів, тренажерів, аплікаторів, продук-
тів здорового харчування та інших засо-
бів здорового способу життя; 

 • «Де полікуватися» – діяльність медич-
них центрів та інших медичних установ;

 • «Очевидне-неймовірне» – розповідь 
про цілителів та людей, які мають не-
звичайні здібності;

 • «Запитуйте-відповідаємо» – відпові-
ді фахівців медицини на листи на-
ших читачів.

ЗЕЛЕНА ШКОЛА
 N (+380 93) 449 35 24 

(+380 67) 252 10 68
 @ info@ecoschool.org.ua
 w www.ecoschool.org.ua/ua

Унікальний 4-денний освітній курс від 26 
відомих екотренерів і практиків, що до-
помагає учасникам створити та втілити 
їхні власні інноваційні екопроекти.
Програма Школи буде цікавою всім, хто ці-
кавиться питаннями компактного житла і 
екобудівництва, займається екопроекта-
ми, створенням екопоселень, розвиває те-
матичні спільноти, хоче вести натуральне 
виробництво, екоблогерам і журналістам, 
та тим, хто прагне екологічно жити у місь-
кому середовищі. 
Крім основних заходів, учасники можуть 
взяти участь у додаткових активностях: 
семінарах з відновлюваної енергетики, 
екскурсіях на енергоефективі будинки та 
тест-драйвах електромобілів.

КОЛЕСО ЖИЗНИ, 
ВИДАВНИЦТВО ТОВ
Степана Бандери пр-т, 23, 4-й пов., 
Київ, Україна
 N (+380 44) 500 90 99, 500 90 29
 @ info@kolesogizni.com
 w http://kolesogizni.com/

Протягом 10 років ТОВ «Видавництво 
«Колесо Жизни» завойовувало ринок 
України, щомісяця видаючи одноімен-
ний журнал, який має особливу місію і 
високі цінності.

КОМПАСС УКРАЇНА, 
ПрАТ 
А/c 3122, Харків, 61072, Україна
 N (+380 57) 758 78 30
 @ office@kompass.ua
 w www.kompass.ua

www.fb.com/Kompass.UA
Бази даних, в яких працюють наші філь-
три відбору і Ваші критерії для виводу у 
файл Excel! 
1. Україна: 345 000 підприємств. 
Безкоштовна демо-версія: www.demo.
kompass.ua
2. Країни СНД: 2 500 000 компаній 
Детальніше: https://ua.kompass.com/m/
easybusiness
3. Весь світ (60 країн): 12 млн. компаній 
Детальніше: https://ua.kompass.com/
buy-company-list/
Ексклюзив! Експортери і імпортери 
України: 14 000 компаній. 
Безкоштовна демо-версія: www.demo.
kompass.ua 
А також: Email-розсилання в Україні й 
за кордон.
Міжнародна дошка оголошень – www.
board.kompass.ua 
Українська стрічка новин бізнесу – 
www.news.kompass.ua 

МЕДДОВІДКА, 
ТОВ
Тимофія Шамрило вул., 21, 
офіс 167, Київ, 04112, Україна
 N (+380 44) 583 17 65 

(+380 44) 500 26 47
 @ km@meddovidka.ua
 w http://www.meddovidka.ua/

«МедДовідка» – лідер на ринку України 
у галузі інформаційних послуг в галу-
зі медицини, фармації, косметології та 
сфери медобслуговування.
Наша мета – допомога в пошуках ін-
формації про аптеки, клініки, стомато-
логії, захворювання і ліки.

+380 (44) 572 45 46 • ECO@TNF.COM.UA • ECO-EXPO.COM.UA
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