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BEAUTIFUL YOU 
 N (+380 96) 729 12 66
 @ irina.sales.by@gmail.com

Всіх з радістю запрошуємо до нашо-
го стенду, де ви зможете подивитись, 
протестувати та обрати собі косметич-
ний засіб ТМ «Beautiful You» для до-
гляду за обличчям, тілом та волоссям. 
Кожен наш продукт містить свій спеці-
ально підібраний, активний комплекс, 
а також рослинні олії та природні глини. 
Вся продукція схвалена МОЗ України.
Більше 2-ох років ми займаємось роз-
робкою, виготовленням та продажем ді-
євих косметичних продуктів з натураль-
ної сировини та із задоволенням поділи-
мось нашим секретом якісного продукту.

bezCAXAPA
Феодори Пушиної вул., 8, Київ, 
Україна
 N (+380 95) 246 47 33, (093) 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 ніко-
го. Тільки натуральні складники без до-
давання цукру, штучних барвників та кон-
сервантів зможуть довести, що корисне 
може бути також дуууже смачним. Кожна 
цукерочка виготовлена за найвищими 
стандартами якості, та готова приноси-
ти радість всім бажаючим. Цукерки іде-
ально підійдуть дітям, спортсменам, ве-
ганам, а також тим, хто любить своє тіло.

BON JOUR ÇAVA
Вінтера бул., д.46, офіс 6, 
Запоріжжя, Україна
 N (+380 98) 914 72 96
 @ boncavaua@gmail.com
 w bon‐cava.com

BONJOUR ÇAVA – територія справж-
ньої розкоші ароматів виробництва 
Швейцарії.

Наша продукція – це: – сертифікований 
товар (ISO 9001, IFRA 2160); – прийнятна 
ціна; – відсутність спирту; – тривала стій-
кість; – відсутність алергічних реакцій.

GREEN UNIKLEEN TM 
(ТОВ «ГРІНПАКС»)
Лесі Українки бул., буд. 21, Київ, 
01133, Україна
 N (+380 66) 35 96 444, (068) 35 96 444
 @ Greenpax01@gmail.com
 w www.greenpax.com.ua

Безпечні засоби по догляду за Вашим бу-
динком! Підходять як для дорослих, так і 
для самих маленьких діток, для алергіків і 
людей, що не переносять запахи. Всі засоби 
виготовляються з екологічних компонен-
тів, не містять барвників, ароматизаторів, 
токсинів, фосфатів і шкідливих речовин. 
Прання, миття посуду, прибирання всього 
будинку – тепер без проблем і шкоди для 
Вас і природи України! TM Green Unikleen – 
безпечна побутова хімія, зроблена з турбо-
тою про Вас і Вашу родину!

HONEYHOLIC TM
 N (+380 50) 310 02 09 

(+380 98) 387 17 63
 @ honeyholicinfo@gmail.com
 w facebook.com/honeyholic.com.ua

Крем-мед TM HoneyHolic – це смачно, 
корисно і натурально. Широкий асор-
тимент смаків здивує та задоволь-
нить найвибагливішого покупця. Наш 
крем-мед має дуже насичений нату-
ральний смак завдяки великій кілько-
сті справжніх сушених ягід та горіхів. 
Ніяких есенцій, барвників, ароматиза-
торів та інших добавок. Це абсолютно 
натуральний продукт! Зберігає ніжну 
консистенцію та не піддається подаль-
шій кристалізації протягом року при 
кімнатній температурі. Виготовлено на 
основі сертифікованого меду з власної 
пасіки. Наш крем-мед яскравий зовні 
та яскравий на смак, це чудовий пода-
рунок до будь-якого свята.

IMAGINE PEOPLE
 N (+380 67) 568 99 02, (063) 316 98 05
 @ 0996023473.drobahavik@gmail.com
 w www.ip-one.net, ID 21195

Вода Для Життя – ГідроПлазма (кон-
центрат), відрізняється тим, що це вода 
більш високого порядку, вона склада-
ється з елементарних частинок, які про-
довжують народжуватися. І ця структу-
ра має термодинаміку високого поряд-
ку, високу антіентропійність. Біогенна 
(жива) вода, виготовлена з застосуван-
ням ГідроПлазми (1 крапля на 1 л води), 
має властивість самоочищення і само-
відновлення. Споживаючи воду, отрима-
ну таким чином, ви оновлюєте клітини і 
очищуєте організм, запускаючи процес 
омолодження і народження здорових 
клітин, а також активного довголіття!

IMAGINE PEOPLE – ДАТИ 
ЛЮДЯМ ЖИВУ ВОДУ
 N (+380 97) 519 06 03, (098) 841 46 87
 w www.ip-one.net; www.7s7s.su

«Коли люди відкриють плазматичний стан 
молекул води, вони забудуть про хвороби 
і будуть думати про те, як зберегти моло-
дість на довгі роки». Нікола Тесла (1892р.)
IMAGINE PEOPLE Міжнародна інтер-
нет-компанія, яка дає можливість купува-
ти продукт і вести бізнес по всьому світу!
Дати людям ЖИВУ ВОДУ!
ЖИВА ВОДА з «казки» стала – дійсністю!

JUNG SHIM
First Floor, 47 – 50 Margaret Street, 
Лондон, Великобританія
Представник в Україні: Олег 
Незборецький
 N (+380 50) 540 84 14
 @ oleg.n@jungshim.org
 w www.jungshim.org.uk/

JUNG SHIM – центри гармонії та пози-
тивної енергії, де люди можуть відно-
вити свою енергію, виснажену стресами 
та проблемами сучасного життя.
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LACON
 N (+380 96) 020 28 35

Побудований та діє сучасний міні мо-
локозавод з виробництва сирів, пе-
реробки молочної продукції з влас-
ної сировини. Застосовується автома-
тизоване безконтактне доїння овець 
високоякісним імпортним обладнан-
ням. За роки роботи отримано безцін-
ний досвід виробництва елітних сирів 
Рокфор (roquefort), пікаріно, брі, ка-
мембер, фета, таледжіо та інших. Наша 
продукція є унікальною для вітчизня-
ного сирно-молочного ринку за сукуп-
ністю таких характеристик, як користь 
та безпека для організму і здоров’я 
людини, екологічність, неперевершені 
смакові якості та кулінарні можливості. 
Виготовляємо 100% натуральний про-
дукт з природним терміном зберігання. 

LARA SCHÖN 
PHYTOLOGIC RESEARCH
Велика Васильківська вул., 71б, 
1 пов., оф.2, Київ, Україна
 N (+380 68) 762 77 44
 @ Laraschoen.ua@gmail.com
 w Laraschoen.com.ua

Концептуальна основа Lara Sсhön – збе-
реження краси і продовження молодо-
сті. Поєднання старовинних рецептів і 
сучасних розробок на високотехнологіч-
ному рівні. Меристемних клітини, фі-
тостеролів, екстракти водоростей, трав, 
квітів, дорогоцінні масла троянди, 
Аргани, каріте, структурована вода – 
лише невелика частина сировинної бази. 
Нішевість, висока якість, постійне вдо-
сконалення, ексклюзивність і лімітова-
ність – все це і багато іншого для найви-
могливіших шанувальників бренду.

LE CAKE
Лісова вул., 107б, с. Зазим’я, Бровар
ський рн, Київска обл., Україна
 N (+380 96) 582 53 15
 @ tamara.malikhatko@gmail.com
 w instagram.com/le_cake_by_malikhatko/

Le Cake – це солодощі європейсько-
го формату з натуральної сировини. 

Ми пропонуємо високоякісні тістеч-
ка Macaron та Shu, шоколадні цукерки, 
трюфелі та торти. Використовуємо тіль-
ки натуральну сировину без замінни-
ків, стабілізаторів, консервантів.

LEMONGRASS HOUSE
Мельникова вул., 51Б, Київ, 
Україна
 N (+380 67) 826 14 41 

(+380 44) 374 11 90
 @ ukraine@lemongrasshouse.com.ua
 w www.lemongrasshouse.com.ua

Ми є офіційним дистриб›ютором всесвіт-
ньо відомої торгової марки Lemongrass 
House в Україні. Наш фірмовий магазин 
знаходиться в центрі Києва по вулиці 
Мельникова, 51-Б (ст. м. Лук›янівська). 
Ви поринете в затишну і теплу атмосфе-
ру сонячного Таїланду. У нас Ви знайдете 
натуральну косметику для обличчя, тіла, 
волосся, ванни і душа, масажу, для мам 
і малюків. Косметика Lemongrass House 
не використовує інгредієнти тваринно-
го походження і ніколи не тестується на 
тваринах, а також не містить сульфатів і 
парабенів. Вся продукція пройшла необ-
хідну сертифікацію.

LIQBERRY – 
ЯГІДНІ ПАСТИ
Польовий пров., 6, Київ, Україна
 N (+380 44) 456 18 34
 N (+380 50) 462 80 45 

(+380 67) 889 44 11
 @ info@liqberry.com
 w liqberry.com

Ягідні пасти LIQBERRY – це багатофунк-
ціональний органічний продукт, виро-
блений з дикорослих ягід за унікаль-
ною 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 
Мишуги вул., 14, Львів, Україна
 N (+380 93) 53 52 51 4
 @ mantecapb@gmail.com
 w Mantecapb.com

Компанія спеціалізується на виготов-
ленні арахісових та горіхових паст. 
Принциповим є використання найкра-
щих та натуральних складових, що зу-
мовлює якісний результат. Наші пас-
ти натуральні та смачні. Отже, всі наші 
клієнти довіряють нам і знають, що 
Мантека та якість йдуть пліч-о-пліч. 
Наразі в нас є сім вже перевірених сма-
ків та багато ідей, що здатні здивувати.
Ми шукаємо партнерів для поширен-
ня нашої продукції в межах України та 
за кордоном.

MILA – ЖІНОЧА 
ГІГІЄНІЧНА ЧАША
Миру прт, 49, Чернігів, Україна
 N (+380 93) 206 10 06
 @ milacup.info@gmail.com
 w www.milacup.com 
www.facebook.com/milacup

Mila – багаторазова менструальна 
чаша. Альтернативний засіб жіночої гі-
гієни. Виготовлена з якісного еластич-
ного матеріалу TPE (Німеччина). Три 
ступеня пружності: Mila™ Light (м›я-
ка), Mila™ Smart (пружна) та Mila™ 
Active (щільна). 30 мл повний об’єм, 
45X45 мм. Довжина ручки для захо-
плення 1 см. Розмір універсальний (OS). 
Спеціально розроблена форма Mila™ 
дозволяє вивернути чашу для отри-
мання базового розміру (без ручки для 
захоплення). Зроблено в Україні. Кожен 
покупець Mila™ допомагає зробити наш 
бренд та світ кращім!
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MY HEALTHY PRODUCT 
AUGUST
Соборний прт, 160, 2й пов., 
Запоріжжя, Україна
 N (+380 50)341 61 01 

(+380 67) 618 81 89
 @ august.zp.ua@gmail.com
 w www.august.zp.ua

Ми, молода українська компанія ТМ 
«My healthy product AUGUST», яка спе-
ціалізується на виробництві корисного 
шоколаду ручної роботи преміум-кла-
су на основі керобу, без цукру, з дода-
ванням суперфудів. Сегмент ринку  – 
еко-продукти, корисне харчування, 
діабетичне харчування, преміум сег-
мент, без цукру і меду, без лактози, 
без глютену, вегетаріанське, веган-хар-
чування.
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 (+380 44) 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 інгредієнти, 
такі як фрукти, горіхи, ягоди годжі, на-
сіння чіа – нададуть витривалості, ак-
тивності, зосередженості, імунітету, а 
також подарують неймовірне гастроно-
мічне задоволення. Обирай свій смак!

PRESENT ЗІ ЛЬВОВА
Левицького вул., 9, Львів, Україна
 N (+380 97) 443 63 23
 @ ivanmihovych@gmail.com
 w www.present.lviv.ua

Виробництво меду з різними смаками 
та арахісової пасти. У Львівській області 
знаходиться село Підгайчики, де є влас-
на пасіка. На пасіці ми виготовляємо 
мед з кавою, корицею, какао, малиною 
та іншими натуральними добавками. 
Нещодавно до нашої продукції приєд-
налось виробництво натуральної ара-
хісової пасти, яку ми робимо на осно-
ві меду. Запрошуємо до співпраці опто-
вих та роздрібних клієнтів. Надаємо 
послуги по власному маркуванню, а та-
кож представляємо варіанти різних на-
борів (з фанери, картону, дсп) з нашої 
продукцією. А також займаємось по-
різкою та виготовленням стендів, пода-
рункових наборів.

RAIN INTERNATIONAL
 N (+380 98) 311 42 33
 @ marina83_24@ukr.net

Компанія Rain International – це інно-
ваційні 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%.

SKINBAR
 N (+380 68) 492 30 65 

(+380 97) 714 95 59
 @ ak@ragroup.team

tanya_narozhna@yahoo.com
Що таке СПА для сучасної жінки. Це час 
для розслаблення та задоволення.
«Здоров’я через воду» Саме так перекла-
дається з латині словосполучення «Sanitas 
pro Aqua». Саме для того, щоб у будь-який 
момент зручний момент та настрій ви 
могли насолодитися домашнім СПА, ком-
панія SKINBAR створили лінійку натураль-
них detox-солей для ванни.
 • PINK – з бутонами троянд для ро-

мантичного настрою.
 • Lavanda- заспокійлива сіль з квіта-

ми лаванди.

 • Citrus-антицелюлітна з цедрою апе-
льсину, лимону та коренем імбиру.

Також представляємо лінійку моно-набо-
рів з Гімалайською рожевою сіллю, анг-
лійською сіллю та сіллю Мертвого моря.
Відчуйте всю силу любові, яку мі хоті-
ли передати вам через наші продукти.

STRECOZA 
Машинобудівна вул., 50а, Київ, 
Україна
 N (+380 50) 330 40 66
 N (+380 63) 188 13 71
 @ Strecoza.com.ua@gmail.com
 w www.strecoza.com.ua

STRECOZA – це інтернет-магазин това-
рів, які допоможуть зробити ваше жит-
тя дружнім до навколишнього сере-
довища. Ми пропонуємо стильні сум-
ки-шоппери, торбочки і мішечки для 
багаторазового використання, нату-
ральну косметику та засоби догляду в 
екологічній тарі. На нашій інстаграм 
сторінці @str.eco.za цікавий блог про 
життя у стилі zero waste.

SVAND‘Y
 N (+380 98) 414 73 03
 @ svandy.ua@gmail.com
 w svandy.com.ua

Усвідомивши всі переваги здорового 
способу життя Компанія Svand‘y вирі-
шила спрямувати свої зусилля на вдо-
сконалення та відновлення культу-
ри здорового харчування. Компанія 
Svand‘y знайшла спосіб це зробити!
Ми працюємо, аби Ви впевнились в 
тому, що смачні вироби можуть бути і 
без використання сировини тваринно-
го походження.
Наші вегетаріанські кондитерські виро-
би (торти, тістечка, батончики) стануть 
до вподоби всім цінителям солодощів. 
Ви можете бути впевнені: все виготов-
лено виключно з натуральних продук-
тів, найвищої якості з використанням 
новітніх технологій.
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В замороженому вигляду термін збері-
гання нашої продукції становить близь-
ко 12 місяців. Спробувавши нашу про-
дукцію одного разу, Ви вже не зможе-
те зупинитись.
Наші вироби виготовлені за унікальною 
рецептурою та відповідають всім стан-
дартам якості, продукція контролюєть-
ся на всіх етапах, починаючи з відбору 
сировини і закінчуючи доставкою про-
дукції до споживача.
Асортимент нашої продукції дуже різно-
манітний та може бути пристосований 
під потреби та попит кожного клієнта.
Метою нашої компанії є формування 
культури споживання здорової їжі.
Ми працюємо для вас!
Ми готові співпрацювати та маємо мож-
ливість, навички та знання для здійснен-
ня та реалізації ваших побажань.

THE CORK
 N (+380 97) 057 60 08, (050) 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 шануваль-
ників натуральної та якісної продукції.
Асортимент: столи та стільці, аксесу-
ари для кухні, елементи декору для 
дому та саду, дошки для нотаток, га-
лантерея, блоки та килимки для за-
нять йогою, іграшки для дітей. Та яка 
ж пробкова продукція без винних ак-
сесуарів, все для шанувальників вина: 
відерця для охолодження, костери та 
інше. Наша продукція може бути чудо-
вим корпоративним подарунком для 
ваших клієнтів.

TOP SPIRULINA UA
 N (+380 50) 822 93 51
 @ Topspirulina.ua@gmail.com
 w www.top-spirulina.com.ua

TOP Spirulina UA – офіційний пред-
ставник TOP Spirulina. Це органічний 
продукт з природнього джерела – 

гірського озера Ченхай, яких всього 
два на планеті. Спіруліна рекордсмен 
по кількості поживних речовин та 
білку (60-70%). Завдяки цьому швид-
ко налагоджує обмін речовин, під-
вищує імунітет, нормалізує вагу, до-
дає сил та енергії, покращує стан шкі-
ри, волосся та нігтів. Наша спіруліна 
вирощена в природних умовах без 
агрохімії, тому рекомендована абсо-
лютно всім, хто турбується про влас-
ний організм. Твоє здоров›я в одно-
му продукті.

TUPPERWARE 
Велика Васильківська  
(колишня Червоноармійська)  
вул., 79, Київ, Україна
 N (+380 99) 448 91 49, (063) 825 02 54 

(+380 97) 149 24 60
 @ 716_alekseeva@tupperware.ua

Tupperware – всесвітньо відомий ви-
робник ексклюзивного високоякіс-
ного 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 сьогодніш-
ній день працює більш ніж в 100 кра-
їнах світу. Найяскравішою характе-
ристикою колекції посуду і аксесуарів 
від Tupperware є визнаний висококлас-
ний дизайн, багатофункціональність і 
надійність.

TURCOFFEE
 N (+380 97) 742 76 20
 @ Ira.vig@ukr.net

Кава по-турецьки.

V.PETROV, TM
 N (+380 67) 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 аналіз 
ґрунту в Бостонській лабораторії (США). 

Виявилося, що місце розташування с. 
Струмок сприятливе для виробництва 
вина, так як знаходиться на одній геогра-
фічній паралелі з відомою французькою 
провінцією Бордо. Саме для такого бор-
доського напрямку виноробства і було 
закладено понад 76 га виноградників.
Картельна змова на демпінгові закупів-
лі винограду винзаводами спровокува-
ла нас зайнятися виноробством.
Придбали необхідне обладнання, атесту-
вали виробництво, лабораторію і вибра-
ли напрямок органічного виноробства, 
для чого також пройшли міжнародну 
сертифікацію в LTD «Органік Стандарт». 
Зареєструвавши торгову марку V.Petrov 
TM, просуваємо свою продукцію «з рук 
в руки», щоб українці самі змогли ви-
значити «дві великі різниці» в україн-
ському виноробстві.

VINS – КРАФТОВА 
КОСМЕТИКА
Щорса вул., 29, 1, Боярка, Київська 
область, Україна
 N (+380 97) 224 21 06

НАТУРАЛЬНІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ 
РЕМІСНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА.
Головним чином ми прагнемо вплинути 
на формування середовища гармонійно-
го існування людини і навколишнього сві-
ту, тому для нас важливо виробляти нату-
ральний продукт, що дарує красу, не завда-
ючи шкоди навколишньому середовищу.
Дана позиція є основою концепції на-
шої діяльності.
Проект ТМ Vins має не лише комерцій-
ні цілі, але й мету зробити світ кращим.
Своїм прикладом ми показуємо, що 
можливо створювати дійсно якісну про-
дукцію для краси та здоров›я, при цьому 
без шкоди навколишньому середовищу.
Наші переваги:
 • повністю натуральний склад;
 • екологічна орієнтованість;
 • оптимізована ціна.

+380 (44) 572 45 46 • ECO@TNF.COM.UA • ECO-EXPO.COM.UA
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VITAMINCLUB, 
НАТУРАЛЬНА 
КОСМЕТИКА
Зодчих вул., 10, Вінниця, Україна
 N (+380 67) 333 94 70, (066) 333 94 70 

(+380 63) 333 94 70, (044) 333 94 70
 @ info@vitaminclub.ua
 w www.vitaminclub.ua

Натуральна косметика ТМ VitaminClub – 
це перша в Україні доглядова космети-
ка з фулереновою водою для щоденної 
турботи за волоссям, шкірою обличчя та 
тіла. Делікатна та ефективна косметична 
продукція ідеально підходить для всіх 
вікових категорій та типів шкіри.
Місія VitamіnClub – дбайлива турбота 
та збереження природної краси жінок з 
користю для їх здоров›я.
Продукція бренду VitaminClub – це: 
Високоякісні натуральні інгредієн-
ти, Фулеренова вода, Інноваційні тех-
нології, Гарантія якості від виробника, 
Високий рівень сервісу.
ТМ VitaminClub – натуральна космети-
ка, створена природою та чоловіками.

WHITE MANDARIN TM
Р.Окіпної вул., 4Б, оф.20, Київ, 
Україна
 N (+380 93) 499 48 94
 @ whitemandarin17@gmail.com
 w whitemandarin.com

Український виробник 100% натураль-
ної косметики. Місія нашої компанії – 
краса має бути здоровою! Саме тому 
косметика ТМ «White Mandarin» – це 
косметика, в складі якої лише натураль-
ні компоненти рослинного походження, 
які абсолютно безпечні та мають від-
повідні сертифікати якості, в тому чис-
лі ЕСОСЕRT та Orginic. Косметичні засоби 
«White Mandarin» для догляду за облич-
чям, тілом та волоссям відрізняються 
своєю унікальність – багатокомпонент-
ний склад з лікувальним ефектом: нату-

ральні олії, настоянки та екстракти рос-
лин, що мають високий вміст вітамінів, 
антиоксидантів і поживних речовин.

YOSMAM – КРАМНИЦІ 
КРИМСЬКО ТАТАРСЬКИХ 
СОЛОДОЩІВ
 N (+380 63) 843 08 99
 @ yosmamsweets@gmail.com

Виробляємо кримські, турецькі та азер-
байджанські солодощі за старовинни-
ми рецептами! Наша продукція здобу-
ла вище місце в серцях наших шану-
вальників.

АВТОРСЬКІ ПРОДУКТИ 
ВІД ВОЛОДИМИРА 
КОНДРАТЕНКО
 N (+380 50) 031 02 70
 @ kondratenkofood@gmail.com
 w instagram.com/kondratenkofood

Пропонуємо крафтові продукти, виробле-
ні за авторськими технологіями. Яблучні 
чіпси та сік – із сировини власного саду. 
Для їх виготовлення використовуються 
лише зірвані з дерева плоди найвищої 
якості. Кожна скибочка чіпсів не омину-
ла нашого візуального контролю та була 
висушена за власною технологією, щоб 
досягти приємного хрусту без додавання 
жодних інших компонентів. Сік виготов-
лено на австрійській лінії, яка дозволяє 
виробляти чистий сік без цукру, консер-
вантів та інших домішок. Арахісові пасти 
дійсно виготовлені з арахісу, а наповню-
вачі у їх різновидах лише натуральні – фі-
ніки, чорна сіль (містить у своєму складі 
близько 90 мінералів та мікроелементів, 
не затримує рідину в організмі), спеції. 
Найголовніше, кожен наш продукт готу-
ється за критерієм “як для себе” – він має 
бути корисним і смачним.

АМАРАНТ БІО
Калініна вул., 98, Черкаси, Україна
 N (+380 68) 754 48 90
 N (+380 63) 847 69 95
 @ amarantbio@gmail.com
 w amarant-bio.at.ua/

ФГ «Амарант Біо» за еко технологія-

ми вирощує Амарант та Чіа. На сайті 
amarant-bio.at.ua/ продає безглютено-
ві товари, виготовлені з власної сиро-
вини, та товари партнерів: посадковий 
матеріал Амаранту 3-х сортів, Амарант 
для пророщування та приготуван-
ня, Чаї з Амаранту та Чіа, Борошно з 
Амаранту нативного та підрум’яненого 
за Аюрведою, Борошно з кокосу, Олію 
амарантову сиродавлену та За Давнім 
Рецептом збагачену вітамінами В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В9; Суміші амарантово-ко-
косові для випікання безглютеново-
го печива, Фіто-креми широкого спек-
тру застосування ТМ «Чудо-травник», 
Апітовари ТМ «Конюшина», Суперфуди 
з Амаранту, Меду, Конопель та ін. ФГ 
«Амарант Біо» шукає партнерів зі збуту 
та виготовлення нових видів продукції.

БДЖОЛЯРІЙ
 N (+380 66) 574 69 99 
 @ Garbar.vitaliy@yandex.ua 

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

БІОЕНЕРГЕТИКА
 N (+380 68) 305 44 67
 @ kosiv88@ukr.net

Болю нема, чарівна хода, особиста ман-
тра, карма, біоенергетика.

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

Фітопрепарати.

ВАЛЬДІВІЯ ГОЛД ТОВ
Керченська вул., 4, оф.12, 
Солом’янський район, Київ, 03151, 
Україна
 N (+380 44) 223 45 21 

(+380 98) 456 91 46
 @ valdivia.kiev@gmail.com
 w miramarket.com.ua

Компанія «Вальдівія Голд» – ексклю-
зивний дистриб’ютор 100 % натуральної 
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олії авокадо першого холодного від-
жиму ТМ Mira Naturals (UYAMAFARMS 
Еквадор) в Україні. UYAMAFARMS – сі-
мейна компанія, яка володіє 180 гек-
тарами плантацій авокадо, які розта-
шовані на високогір’ї Анд, в місті Міра, 
північний Еквадор. Філософія компанії 
– 100% якість в кожній краплі олії, еко-
логічно стійке виробництво, вільне від 
хімічної обробки. Аналогів нашій олії 
авокадо немає в Україні! Тому що: при 
виробництві продукту використову-
ються лише органічно вирощені фрук-
ти авокадо і не використовуються ніякі 
хімічні речовини; продукт не містить 
ГМО, глютен, консерванти, трансжири; 
натомість олія першого холодного від-
жиму, містить Омега 3,6,9 (всі три по-
казники доволі рідко бувають разом), 
містить вітаміни А, Е, D, C і групи В; олія 
має високу точку димності 223 градуса 
за Цельсієм; продукт підходить дітям, 
алергікам, вегетаріанцям та веганам. 

ВЕЛАС ТРЕЙД ТОВ
Ливарська вул., 2, Київ, 04073, 
Україна
 N (+380 44) 503 79 16
 @ vstpectiv@gmail.com

ТОВ «Велас Трейд» – молода компа-
нія, яка є ексклюзивним представни-
ком компанії PECTIV(ПЕКТІВ) в Україні. 
Ми хочемо, щоб жіноча аудиторія ви-
пробувала 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.

ГРІН-ВІЗА, ТОВ
Харків, Україна
 N (+380 57) 751 19 09
 @ otdelmarketinga@green-visa.com
 w green-visa.com

«Грін-Віза» – українська компанія-ви-
робник продукції для здорового спо-

собу життя. Асортимент ТМ «Грін-Віза» 
налічує понад 200 найменувань: зба-
лансоване харчування; косметика; фі-
топродукти з лікувальним ефектом; ор-
ганічні миючі засоби з пробіотиками.
У всіх продуктах відсутні ароматизато-
ри, консерванти, барвники, збережені 
всі природні складові. Завдяки унікаль-
ним рецептурам і технологіям продук-
ція має високу ефективність і біодо-
ступність. Відкрито співпрацю з мага-
зинами еко-продукції, фітоаптеками, 
медичними установами та спортив-
но-оздоровчими клубами.

ДЕ ЛА МАРК
Народного Ополчення вул., 1, оф. 
407, Київ, 03151, Україна
 N (+380 44) 229 15 21, (044) 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 люди-
ни і природи. Ми не використовуємо в 
засобах продукти тваринного походжен-
ня, а також не тестуємо їх на тваринах! 
Наша продукція створена в Україні, а 
тому адаптована під потреби українців.
Де Ла Марк. Ми за дбайливу чистоту!

ДЕРЖАВНЕ ДОСЛІДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
ІНСТИТУТУ 
ПРОДОВОЛЬЧИХ 
РЕСУРСІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 
НАУК УКРАЇНИ
Євгена Сверстюка вул., 4А, Київ, 
02002, Україна
 N (+380 44) 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 ДОМАШ-
НЬОГО СПОЖИВАННЯ
Бактеріальні закваски Іпровіт характе-
ризуються гарантованою якістю, висо-
ким вмістом корисних мікроорганізмів, 
оптимальним співвідношенням молоч-
нокислих і біфідобактерій, відсутністю 
шкідливих домішок. Молочнокислі та 
біфідобактерії, що входять до складу 
заквасок Іпровіт, спеціально відібра-
ні науковими співробітниками відді-
лу біотехнології Інституту продоволь-
чих 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 кишкового біоценозу на-
селення, тому не мають протипоказань 
і побічних ефектів.

ДОБРОЇЖ, ТМ
Привокзальна вул., 25, Суми, Україна
 N (+380 95) 277 77 05 – Костянтин 

(+380 50) 221 22 29 – Тетяна
 @ dobroizh@gmail.com

ТМ «Доброїж» – це український вироб-
ник натуральних солодощів.
Гасло нашої компанії «Цінуй життя». 
Саме воно і надихнуло нас на створен-
ня власного виробництва натуральних 
солодощів. Ця ідея виникла із бажан-
ня робити добру справу для Українців, 
а добра їжа – це той скарб, яким завж-
ди хочеться ділитися. У виробництві ми 
не використовуємо штучні компонен-
ти, консерванти та цукор. Всі солодощі 
виробляються виключно з натураль-
них інгредієнтів, а технології виробни-
цтва дозволяють максимально зберег-
ти корисні речовини і вітаміни. Смачні 
і разом з тим корисні солодощі – ось 
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що ми залюбки пропонуємо 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!

ДРІАДА-ЕКО ТОВ 
І.Франка вул., 3Б, Коростень, 
Житомирська обл., Україна
 N (+380 97) 228 17 78
 @ olyhimenko@gmail.com
 w www.greekspices.com.ua

Пропонуємо Вашій увазі спеції та пря-
нощі, які ми імпортуємо з Греції. Наш 
партнер – це сімейне підприємство в 
Греції, яке з 1976р. вирощує та постав-
ляє свою продукцію в країни ЄС. Ми самі 
вибираємо спеції, привозимо і розфа-
совуємо в Україні. Прянощі упаковані 
в спеціальні контейнери для харчових 
продуктів, які зберігають аромат і смак. 
Наші контейнери прозорі – ви легко 
можете роздивитися якість спецій. Для 
нас важливим є безпека, чистота про-
дукції і відсутність хімічних складників. 
В наших спеціях є тільки справжні спе-
ції – БЕЗ солі, консервантів, барвників 
та підсилювачів смаку. Живіть смачно!

ЕКЛАТАН, ТОВ
Гонгадзе прт, 20з, оф.19, Київ, 
Україна
 N (+380 50) 330 32 34
 N (+380 98) 365 00 30
 @ boston-renapur@ukr.net
 w renapur.com.ua/

Представляємо еко-товари для дому:
Renapur (Німеччина) – догляд, збере-
ження та відновлення виробів із нату-
ральної та штучної шкіри будь-якого 
кольору. Гіпоалергенний. Очищає, жи-
вить, полірує, відновлює колір і про-
довжує термін експлуатації виробів, а 
також надає їм блиск і водовідштовху-
вальний ефект.

Електросушарки для взуття (Німеччина + 
Україна) зі склокерамічним нагрівачем.
AM Comfort Life (Німеччина + Україна) 
– захист від води, бруду та снігу тексти-
лю, замші, нубуку, мембранних повер-
хонь. Супергідрофобний ефект зберіга-
ється до півроку.
AM Glass (Німеччина + Україна) – гід-
рофобне покриття для скла автомобіля: 
захист від зливи, бруду, комах, ожеледі 
та обмерзання стекол авто.

ЕКО ЧІПСИ
Бориспільська вул., 30 Київ, Україна
 N (+380 66) 286 68 47 

(+380 63) 653 76 09
 @ fruitchips@ukr.net
 w www.facebook.com/ecochipsy

Виробляємо без будь-яких добавок 100% 
натуральні фруктові та овочеві Еко Чіпси. 
Еко Чіпси – смачна, корисна та зручна 
альтернатива традиційним, але мало ко-
рисним перекусам в офісах, в навчальних 
закладах, в поїздках, на відпочинку, при 
заняттях спортом і т.п. Можуть з успіхом 
використовуватися в дієтах типу 5 A DAY.

ЕКОБРЕНД ТМ, ТОВ
 N (+380 50) 100 00 86
 @ m.v.podlesnaya1903@gmail.com
 w ecobrandhoney.com

ТОВ «ЕКОБРЕНД ТМ» з гордістю представ-
ляє найцінніші та найкорисніші сорти 
меду, що володіють унікальними лікар-
ськими властивостями і чудовими сма-
ковими якостями. Мі бережно переро-
бляємо екологічно чистий продукт з на-
туральної сировини. Наш мед відповідає 
вимогам міжнародного стандарту iSO 
22000:2005 та обов‘язково порадує Вас 
незрівнянним та унікальним смаком!

ЕКОЛІЯ ТМ
Чехова вул., 45, Вінниця, Україна
 N (+380 67) 811 80 23
 @ vsesvit12@gmail.com

Підприємство виготовляє продук-
цію для здорового харчування з олій-

них культур: олія, пасти, клітковина. 
Продукція не містить домішок та кон-
сервантів, виробляється із сировини 
найвищого гатунку, зберігає всі корис-
ні речовини, орієнтована на тих, хто пі-
клується про своє здоров‘я, вегетарін-
ців, сироїдів.

ЕКОМЕД, НВ ТОВ 
Правди прт, 80А // Кольцова бул., 
14Е // Хорива вул., 4, Київ, 04208, 
Україна
 N (+380 44) 463 50 77 

(+380 96) 695 04 60 
(+380 66) 477 74 36
 @ ofis@ekomed.com.ua
 w www.ekomed.com.ua

НВО ЕКОМЕД – національний вироб-
ник засобів виключно рослинного по-
ходження для відновлення природних 
функцій клітин, органів та систем ор-
ганізму людини. Завдяки унікальній 
технології виробництва, що забезпе-
чує високу активність та ефективність 
продукції, що виробляється, та відпра-
цьованим методикам її застосування, а 
також відсутність жодних синтетичних 
сполук у її складі не тільки практично 
унеможливлюють побічні реакції при 
лікуванні, а й стають просто незамінни-
ми для формування здорових власних 
функцій як дітям, так і для дорослих.

ЕКОСЛАД
 N (+380 66) 222 24 22
 @ ecoslad@ukr.net
 w www.ecoslad.com.ua

Крафтові корисні солодощі та снеки руч-
ної роботи від українського виробника.

ЖИВА ОЛІЯ
 N (+380 93) 586 50 29
 @ tsun999@ukr.net

Живе масло – масло життя.
Рослинні масла холодного віджиму – 
продукти, які добувають із насіння олій-
них культур методом холодного пресу-
вання. Сировиною для отримання рос-
линних олій служить насіння олійних 

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»

10



рослин – льон, чорний тмин, розтороп-
ша, гарбуз, кунжут, волоський горіх і 
т.п. Нерафіновані олії першого холод-
ного віджиму мають корисні лікуваль-
ні властивості. Причому кожен вид рос-
линних олій за своїм складом унікаль-
ний і має свої корисні особливості, яких 
немає у інших масел.

ЖИВА ПАСТИЛА
Пирогова вул., 75, Вінниця, 
Україна
 N (+38 093) 023 00 73, (098) 379 28 92
 @ Fjiash@mail.ru
 w www.instagram.com/zhivaya_pastila

Компанія «Жива Пастила» займаєть-
ся виробництвом корисних солодощів 
без цукру. Жива пастила – це суше-
не при низькій температурі пюре з си-
рих стиглих ягід та фруктів. Ми пере-
бираємо кожну ягідку та фрукт, якщо 
потрапить гнилий шматочок, пастила 
зіпсується. Адже ми сушимо її при тем-
пературі до 40 градусів. Зберігаються 
всі ензими і вітаміни. Фрукти і яго-
ди з домашнього саду, вирощені з лю-
бов‘ю, без хімії. Подрібнюємо фрукти 
разом з шкіркою, тонкий шар під нею 
дуже корисний. Відокремлюємо від кі-
сточок ягідки малини, обліпихи, поріч-
ки. Дбаємо про ваші зубки. Не варимо, 
не запікаємо ягоди і фрукти. Бажаючим 
схуднути, людям з алергіями, дітям 
з ацетоном пастила ідеально підійде 
в якості заміни солодкого. Кілограми 
фруктів у вашій кишені.

ЖИВА СИЛА 
ВИНОГРАДУ
Пішонівська вул., 32, кв. 60, Одеса, 
65029, Україна
 N (+380 48) 709 00 90 , (063) 218 87 76
 @ vivam.clab@gmail.com
 w www.vivam.club

Торгова марка «Жива сила винограду» 
виготовляє продукцію на основі концен-
трату зі шкірки та кісточок темних сор-
тів винограду. Продукція торгової марки 
«Жива сила винограду» виготовляється 
в Україні з якісної європейської сирови-

ни і реалізується за доступними ціна-
ми. Продукти торгової марки «Жива сила 
винограду» рекомендовані для підви-
щення рівня гемоглобіну в крові, зміц-
нення імунітету, профілактики захворю-
вань серцево-судинної системи, підви-
щення працездатності та заспокоєння 
нервової системи. Продукція торгової 
марки «Жива сила винограду» рекомен-
дована для вживання дітям від 3 ро-
ків та дорослим. Продукти мають різ-
ні форми випуску: «Гемоглобін Нектар 
Плюс» – пластикова пляшка ємністю 250 
мл, «Гемоглобін Бебі Плюс» – цукерки 
в картонному тубусі по 20 шт. для ді-
тей від 3 до 5 років, «Гемоглобін Актив 
Плюс» – цукерки в картонному тубусі 
по 20 шт. для дітей від 6 років та дорос-
лих, «Гемоглобін Сила Плюс» – капсули в 
пластиковому контейнері по 60 шт. 

ЖИВА ЧАЙ
 N (+380 73) 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 (+380 56) 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 (+380 99) 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 власного виробни-
цтва для здорового харчування.
Сучасні технології та старовинні рецеп-
ти надають продуктам винятковий смак 
та аромат. Проста, ергономічна упаковка 
продукції ТМ «Зерновита» забезпечує її 
багаторазове використання та покраще-
ні умови зберігання продукту. 
ТМ «Зерновита» особливо сподобається 
прихильникам здорового харчування: 
на кожній упаковці подана інформація 
про харчову цінність вітамінів та міне-
ралів, що містяться у крупах.
Також Ви зможете поповнити колек-
цію рецептів новими та оригінальни-
ми ідеями. 
Смакуйте лише корисним від ТМ 
«Зерновита»!

КВІТА ТМ 
Харківське ш., 48, Київ, 02160, 
Україна
 N (+380 97) 724 44 77
 @ info@kvita.org.ua
 w kvita.org.ua

Ми пропонуємо асортимент якісних на-
туральних ароматерапевтичних ефірних 
олій і сумішей на їх основі (в т.ч. такі рід-
кісні в Україні види як жасмин, ладан, 
троянда, полин, валеріана, імбир, кмин 
та інші), косметичні рафіновані жирні 
олії для догляду за шкірою обличчя та 
тіла, а також побутові ароматизатори і 
парфумерні композиції на основі арома-
тичних речовин з ефірних олій.
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КЕДРОВА ЖИВИЦЯ
Бутоми вул., 3 Б, кв.7, 54038, 
Миколаїв, Україна
 N (+380 93) 062 46 45
 @ svetlanasydeva@gmail.com

Кедрова живиця – єдиний у світі нату-
ральний препарат, який лікує майже усі 
хвороби і є гарним засобом для омо-
лоджування організму.

КОХАНА
Є. Коновальця вул., 36б, Київ, Україна
 N (0 800) 330 395, (+380 63) 956 43 13
 @ Nataliakuliniak.kohana@gmail.com
 w kohana.org.ua@gmail.com

Kohana.org.ua
Фабрика КОХАНА – вітчизняний вироб-
ник продуктів здорового харчування. 
Наш асортимент це Печиво, Гранола та 
Батончики. Вся продукція виробляєть-
ся на основі натуральної сировини. БЕЗ: 
ЦУКРУ, животних жирів, ГМО, хімікатів 
та консервантів. Призначена для ша-
нувальників здорового способу життя 
та всіх, хто полюбляє смаколики і піклу-
ється про найдорожчих.

КУМИС ТА МАСЛО
 N (+380 97) 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 (+380 95) 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 (+380 67) 501 19 80
 @ Proskurko.vova@gmail.com

Виробництво масажерів для фізіотера-
пії та реабілітації.

МЕД ЗАПОВІДНОГО 
КРАЮ
 N (+380 66) 626 69 96
 @ oleg.kushch14@gmail.com
 w www.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.

МЕДОМІКС
 N (+380 50) 740 92 29
 w Birmir07@gmail.com

Крем-мед в асортименті.

НАТУРАЛЬНІ ЕСЕНЦІЇ, 
ТОВ
Морехідна вул., 2А, офіс 213, 
Миколаїв, Україна
 N (+380 93) 948 07 96
 @ essenceltd@gmail.com
 w www.essencii.com/

Завдяки новозеландським вченим, в 
1984 році був представлений новий 
спосіб парової дистиляції лікарських 
рослин, результатом якого став диво-
вижний продукт, який отримав назву 
Гідролат (гідрозоль). Це жива суспен-
зія, яка зберегла властивості лікар-
ських рослин і допомагає оновленню 
і відновленню клітин організму лю-
дини. Завдяки унікальній технології, 
заснованої на паровій дистиляції, без 
застосування спирту, хімічних ком-

понентів або консервантів, гідрола-
ти і ефірні масла, виробництва ТОВ 
«Натуральні есенції», мають життєву 
силу, що допомагає людині піклувати-
ся про здоров›я і красу. Основна пере-
вага продуктів компанії – регулюючий 
вплив на весь організм в цілому і на 
всіх рівнях. Після зустрічі з гідролата-
ми та ефірними маслами українсько-
го виробника ТОВ «Натуральні есенції» 
ви зможете переконатися: зберігати 
красу і здоров›я – це просто і доступ-
но кожному. Фахівці компанії прокон-
сультують і допоможуть підібрати не-
обхідні продукти. Будьте завжди здо-
рові і красиві!

ПОЛІСЬКА М’ЯСНА 
КОМПАНІЯ
 N (+380 68) 851 85 51 

(+380 50) 356 86 31
 @ pmk-2014@ukr.net

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

ПОЛУНИЦЯ ВІД 
МАСЛЕНКО 
 N (+380 066) 371 10 32

Саджанці плодових дерев і кущів.

ПОПОВ СЕРГІЙ 
ЮРІЙОВИЧ ФОП
НАТУРВЕДА ТОВ
Велика Житомирська вул., буд. 38, 
кв. 5, Київ, Україна
 N (+380 98) 069 88 88 

(+380 95) 288 20 04
 @ Popov.kiev@gmail.com
 w Naturveda.com.ua

Naturveda.prom.ua
Імпорт органічних продуктів: кокосо-
вої олії, молока, вершків, цукру, муки, 
та ін. Поставки по ф’ючерсних контрак-
тах товарів для виробництв, рестора-
нів, магазинів. Продаж органічної, діє-
тичної, вегетаріанської продукції оптом 
та в роздріб.
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РЕЙН ІНТЕРНЕШНЛ УА
Саксаганського вул., 70А, Київ, 
Україна
 N (+380 96) 563 99 44
 @ tetiana.baraniuk@gmail.com

Rain – інноваційні технології в області зба-
лансованого функціонального харчування 
на клітинному рівні. Основа – смузі із на-
сіння, без ГМО, консервантів та продуктів 
тваринного походження, 98% засвоєння. 
Унікальна технологія холодного віджиму. 
Має високий рівень антиоксидантного за-
хисту. Абсолютна безпека підтверджена 
міжнародними сертифікатами.

РОДИННИЙ СТАТОК
 N (+380 50) 381 73 90
 @ ekofood-house@ukr.net

Домашні копченості.

РОДНИКИ СИБИРИ, ТМ
Гагаріна вул., 16/2, а/с 22, Одеса, 
Україна
 N (+380 67) 975 55 59
 @ zakroma.taygi@gmail.com
 w rodniki-sibiri.com

ТМ «Родники Сибири» – член 
Євразійського союзу виробників. 
Розробляє, виробляє і впроваджує за-
соби оздоровчого, профілактично-
го і лікувального властивостей. Мазі 
і бальзами створені на основі дико-
рослої природної сировини тайги без 
консервантів і хімічних добавок, вони 
підтримують нормальну життєдіяль-
ність, уповільнюють процеси старіння, 
це профілактика і усунення багатьох 
захворювань. Продукція відрізняється 
високою ефективністю, якістю та еко-
логічною чистотою, оцінена фахівця-
ми Томського НДІ курортології в облас-
ті відновлювальної медицини, косме-
тологами, онкологами, терапевтами та 
стоматологами. Косметика без хімії – 
краса без жертв!

РОСА, БУТІК АЮРВЕДИ
Михайлівська вул., 24А, Київ, 
Україна
 N (+380 44) 227 50 56, (067) 160 01 08
 w www.rosa-pharm.com

Бутік Аюрведи та східної медици-
ни “РОСА” – це унікальний магазин, 
в якому представлені різноманітні 
аюрведичні засоби та препарати, ма-
сажні та ефірні олії, спеції та пряно-
щі, пахощі, аюрведична косметика і 
засоби по догляду за тілом, вегетарі-
анські продукти харчування, а також 
супутні товари.

СВІТ ЛАЙФ
Біла Церква, Київська обл., 
Україна
 N (+380 63) 100 25 74
 @ info@sw-life.com

Компанія займається виробництвом 
карамелі. Наша карамель виготовля-
ється власноруч з любов’ю і тільки з на-
туральних інгредієнтів – в цьому і є її 
унікальність. Зможемо розробити і зро-
бити ваші унікальні цукерки з вашими 
логотипами або іменами.

СИРОМАН ТОВ
Луценка Дмитра вул., 10А, 72, 
Київ, 03193, Україна
 N (+380 97) 534 40 93
 @ syroman.craftcheese@gmail.com
 w facebook.com/Syroman.CraftCheese

Просто ми дуже любимо сир)
Певно, це і стало першопричиною ство-
рення нашого бренду.
СИРОМАН – це невеличка сировар-
ня, розташована на околиці Києва. 
Ми виготовляємо сири з козиного та 
коров’ячого молока – за французь-
кою технологією, з українською ду-
шею. Вкриті білою пухнастою пліс-
нявою або примхливими хвильками, 
наші сирочки – Горня, Чорна башта, 
Руан, Білий трюфель, Шебуше, Мон 
Кьор (Mon Coeur) – результат кропіт-
кої праці, дбайливого ставлення та 
любові наших сироварів. Ми створю-
ємо їх – для ВАС.

ЦЕНТР ФІТОТЕРАПІЇ 
Л.Українки бул., 26, каб. 711, Київ, 
Україна. Чистяківська вул., 2А, 
каб. 211, Київ, Україна
 N (+380 50) 714 02 15, (097) 434 56 10
 w ekoapteka.com; fitolavka.zakupka.com

Центр ФІТОТЕРАПІЇ – це сучасні розробки 
українських вчених у сфері профілактики 
захворювань, а також реабілітації орга-
нізму людини. Наша мета – відновлення 
порушених функцій та реабілітація орга-
нізму, покращення якості життя, профі-
лактика захворювань та попередження 
їх загострень з допомогою природних за-
собів.  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.

ЮНІМЕД ОРГАНІК
 N (+380 95) 621 53 37
 @ n.holoboroda@junimed.ua

Юнімед Органік – провідний імпортер 
сертифікованої органіки і товарів для 
грудного вигодовування. Це продукти 
по догляду за будинком (миючі засоби, 
порошок), органічна косметика для тіла 
(креми, шампуні, мило), для ротової 
порожнини (зубні пасти, щітки), а також 
органічні і поживні і смачні продукти

ЮСТ УКРАЇНА
 N (+380 94) 924 77 91, (099) 324 72 09 

(+380 68) 324 72 09
 @ office@justukr.com 
 w www.justukr.com

ЮСТ пропонує клієнтам і партнерам най-
кращі оригінальні продукти зі Швейцарії. 
З 1930 року JUST виготовляє за власною ре-
цептурою тільки натуральні продукти для 
здоров›я та краси. У 30 країнах світу ЮСТ ці-
нують і люблять за високу якість продукції, 
що дає можливість мільйонам жінок і чо-
ловіків не тільки зберегти красу, молодість 
і бадьорість духу, а й гідно реалізувати себе. 
Вся продукція ЮСТ виготовляється на осно-
ві цілющих трав і ефірних масел. Сьогодні 
компанія випускає засоби по догляду за 
шкірою обличчя і тіла, ефірні масла, оздо-
ровчі креми, засоби для ванн і душа, і SPA.

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

підвищення 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., 19А, кв. 4, 
Київ; 03179, Україна
 N (+380 44) 423 02 60, (044) 424 12 42
 N (+380 67) 219 36 38
 @ zidmail@ukr.net
 w www.zid.com.ua

Одне з найкращих популярних медич-
них видань України. Тираж газети – 40 
тисяч, 21 тисяча з яких розповсюджу-
ється за передплатою, 19 тисяч – через 
роздрібну торгівлю. Щотижнева, день 
виходу з друку — вівторок. Має широ-
ку різновікову читацьку аудиторію, ко-
жен номер готується на основі запитів 
читачів. Основні рубрики:
 • «Сучасні технології» - нові методи 

офіційної медицини;
 • «Живіть без хвороб» - найпоширеніші 

захворювання та способи їх лікуван-
ня в офіційній та народній медицині;

 • «Профілактика» - методи попереджен-
ня хвороб за допомогою натуральних 
препаратів, тренажерів, аплікаторів, 
продуктів здорового харчування та ін-
ших засобів здорового способу життя; 

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

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

 • «Запитуйте-відповідаємо» - відповіді фа-
хівців медицини на листи наших читачів.

ЗЕЛЕНА ШКОЛА
 N (+380 93) 449 35 24, (067) 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 
допомагає учасникам створити та вті-
лити їхні власні інноваційні екопроекти.
Програма Школи буде цікавою всім, хто 
цікавиться питаннями компактного жит-
ла і екобудівництва, займається екопро-
ектами, створенням екопоселень, роз-
виває тематичні спільноти, хоче вести 
натуральне виробництво, екоблогерам і 
журналістам, та тим, хто прагне еколо-
гічно жити у міському 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 прт, 23, 4й пов., 
Київ, Україна
 N (+380 44) 500 90 99, (044) 500 90 29
 @ info@kolesogizni.com
 w kolesogizni.com

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

КОМПАСС УКРАЇНА, 
ПРАТ
а/c 3122, Харків, 61072, Україна
 N (+380) 67 571 62 31
 @ office@kompass.ua
 w kompass.ua; fb.com/Kompass.UA

База даних українських підприємств 
«КОМПАСС Україна» (385 000 компаній). 
Безкоштовна демо-версія — www.
demo.kompass.ua
Бази даних 28 млн. компаній з 74 країн 
світу на www.kompass.com 
Бази даних для Email-розсилання в 
Україні й за кордон на www.kompass.ua
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, (044) 500 26 47
 @ km@meddovidka.ua
 w 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 інформації про 
аптеки, клініки, стоматології, захворю-
вання і ліки.
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