




ALISABON TM.
 N +38 (067) 185 78 93
 @ Usma.oil.ua@gmail.com
 w Lullaby.ga 
Instagram: @usma.oil.ua

Компанія «AlisaBon» є провідним ви-
робником натуральних косметичних 
засобів, призначених для активації 
росту і догляду за волоссям, бровами і 
віями.
Вся продукція виробляються з найцін-
нішого рослини усьма (Вайда фарбу-
вальна), яка володіє виключно уні-
кальним складом насичених кислот і 
вітамінів.
Косметика виготовляється тільки з на-
туральної екологічно чистої сировини і 
відповідає європейським стандартам 
якості органічної косметики.
Наші косметичні засоби призначені як 
для салонного (професійного), так і до-
машнього використання.

BEE GRANOLA
Громадська вул., 60, Чернігів, 
Україна
 N (+38 097) 42 16 606
 @ bee.granola@gmail.com
 w beegranola.ho.ua/

ТОВ «Bee Granola» - молода та перспек-
тивна компанія, котра за 2 роки свого 
існування довела, що зернові сніданки 
можуть бути не лише корисними але й 
смачними. Завдяки додаванню до на-
шої граноли натурального квіткового 
меду та не менше 30% горіхів, насіння, 
сушених фруктів та ягід в складі кож-
ного продукту, ми завоювали серця на-
селення України. Ми впевнені в якості 
свого продукту і саме тому Bee Granola 
вирішила поділитися гранолою з усім 
світом. Запрошуємо до співпраці і 
смачного!

BESARABIA
 N +38 (050) 359 68 39
 @ Iva3825@gmail.com

Натуральні вина.

bezCAXAPA
Феодори Пушиної вул., 8, Київ, 
Україна
 N +38 (095) 246 47 33  

+38 (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 ні-
кого. Тільки натуральні складники без 
додавання цукру, штучних барвників 
та консервантів зможуть довести, що 
корисне може бути також дуууже смач-
ним. Кожна цукерочка виготовлена за 
найвищими стандартами якості, та го-
това приносити радість всім 
бажаючим. Цукерки ідеально підій-
дуть дітям, спортсменам, веганам, а 
також тим, хто любить своє тіло.

BIODEPOSIT
Бербуки ул., 0128, Тбилиси, Грузия
 N +38 (073) 163 49 37 

(+995 57) 481 02 81
 @ Info@biodeposit.ge

BioDeposit - екопроект, який об‘єднує тра-
диційний агробізнес з новими IT-
технологіями. Ми вирощуємо в Грузії 
оливкові дерева і робимо високоякісну 
оливкову олію. Управління бізнесом виве-
дено в інтернет - на онлайн-платформу 
BioDeposit, де кожен бажаючий може при-
дбати дерева і стати оливковим плантато-
ром. Є можливість дарувати свої дерева, 
жертвувати на благодійність або залиша-
ти у спадок нащадкам. Проект не просто 

фінансово вигідний для інвесторів (оливи 
окупаються за кілька років і живуть сто-
літтями), але й позитивно впливає на на-
вколишнє середовище: кожне дерево ви-
робляє кисень у кількості, достатній для 
дихання двох людей

BON JOUR ÇAVA
Вінтера бул., д.46, офіс 6, 
Запоріжжя, Україна
 N +38 (098) 914 72 96
 @ boncavaua@gmail.com
 w http//bon‐cava.com

BONJOUR ÇAVA - територія справжньої роз-
коші ароматів виробництва Швейцарії.
Наша продукція - це: 
 • сертифікований товар (ISO 9001, IFRA 

2160); 
 • прийнятна ціна; 
 • відсутність спирту; 
 • тривала стійкість; 
 • відсутність алергічних реакцій.

CHOICE
Ізмаїльска 52 a, Білгород-
Дністровський, Одеська обл., 
Україна
 N +38 (097) 514 64 40
 @ gishevcov@gmail.com
 w Choice.ua

Натуральна косметика. Натуральні за-
сіби по догляду за будинком. Добра 
їжа. Ми за еко життя.

DIZOLVEUA
 N +38 (063) 128 66 53
 @ info@dizolveua.com
 w dizolve.com.ua

Dizolve - інноваційний еко-пральний 
порошок, який підходить для немов-
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лят та всієї сім`ї. Унікальність Dizolve в 
тому, що він екологічний, гіпоалерген-
ний та виконаний в формі пластин.
The Green Beaver - з моменту запуску в 
2002 році прагне до створення нату-
ральних продуктів персональної гігієни 
без вмісту хімічних інгредієнтів, які не-
гативно впливають на організм любої 
людини, особливо - немовлят. Компанія 
The Green Beaver була заснована сімей-
ною командою, Карен Кларк та Аленом 
Менардом, чиї дослідження в сфері пе-
стицидів у фармацевтичній промисло-
вості сформували їх інтереси до нату-
ральних товарів. Вони найкращим чи-
ном використовують свої знання і 
створюють альтернативні, повністю на-
туральні засоби гігієни для всієї сім`ї.

FANTASTIC TOP
 N +38 (068) 034 46 94
 @ topfantastictop@gmail.com
 w instagram.com/fantastic__top

Вже 1,5 роки, ми - дівчата 12-13 років 
займаємося виготовленням милої, 
зробленої нами продукції та її прода-
жем. У нас ви можете знайти гарну кан-
целярію, різноманітні аксесуари, м›які 
іграшки та ще багато чого цікавого. Все 
це ми робимо задля того, щоб допо-
могти тваринам, їздити з подарункам у 
дитячі будинки та просто робити життя 
кожного краще.

GREEN UNIKLEEN TM 
(ТОВ «ГРІНПАКС»)
Лесі Українки бул., буд. 21, Київ, 
01133, Україна
 N +38 (066) 35 96 444 

+38 (068) 35 96 444
 @ Greenpax01@gmail.com
 w greenpax.com.ua

Безпечні засоби по догляду за Вашим 
будинком! Підходять як для дорослих, 
так і для самих маленьких діток, для 
алергіків і людей, що не переносять за-

пахи. Всі засоби виготовляються з еко-
логічних компонентів, не містять барв-
ників, ароматизаторів, токсинів, фосфа-
тів 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 
турботою про Вас і Вашу родину!

GREENWAY
 N 8 800 555 26 16
 @ office@greenway.group

Greenway – це бренд екотоварів на 
ринках СНД та Європи. Унікальна про-
дукція Greenway спрямована на те, щоб 
позбавити людей та Планету вцілому 
наслідків використання шкідливо-не-
безпечної побутової хімії в повсякден-
ному житті. Greenway - це екологія по-
буту, здоров’я та краси. Флагманом 
компанії є продукт з ультратонкого 
розсіченного мікроволокна по новітній 
японській технології.
Для видалення забруднень досить нашої 
серветки і звичайної води. При цьому 
ефективність очищення в 3-4 рази вища, 
ніж звичайними серветками. А завдяки 
вмісту в них наночастинок срібла, сер-
ветки запобігають появі і зростанню бак-
терій, в тому числі хвороботворних.

H2ORGANIC & FITO
 N +38 (099) 439 84 49 

+38 (067) 424 64 50
 w fitolavka.zakupka.com 
h2organic.com.ua

H2ORGANIC & FITO - це група компаній, 
що займаються виробництвом і реалі-
зацією натуральної органічної продук-
ції для краси і здоров›я:
 • професійна косметика;
 • косметика для домашнього догляду;
 • фітокомплекси для профілактики за-

хворювань і реабілітації організму 
людини.

Вся наша продукція створена з іннова-
ційним підходом у виробництві, з ура-
хуванням всіх норм і стандартів.
Ми використовуємо тільки натуральну 
якісну органічну сировину.
Наша мета - відновлення краси і здо-
ров›я!

HONEYHOLIC TM
 N +38 (050) 310 02 09 

+38 (098) 387 17 63
 @ honeyholicinfo@gmail.com
 w facebook.com/honeyholic.com.ua

Крем-мед TM HoneyHolic – це смачно, 
корисно і натурально. Широкий асорти-
мент смаків здивує та задовольнить 
найвибагливішого покупця. Наш крем-
мед має дуже насичений натуральний 
смак завдяки великій кількості справ-
жніх сушених ягід та горіхів. Ніяких 
есенцій, барвників, ароматизаторів та 
інших добавок. Це абсолютно нату-
ральний продукт! Зберігає ніжну кон-
систенцію та не піддається подальшій 
кристалізації протягом року при кім-
натній температурі. Виготовлено на ос-
нові сертифікованого меду з власної 
пасіки. Наш крем-мед яскравий зовні 
та яскравий на смак, це чудовий пода-
рунок до будь-якого свята.

JUST SWISS& UKRAINE
К.Малевича вул., 86л, п.3, оф.5, 
Київ, 01030, Україна
 N +38 (094) 924 77 91 

+38 (099) 324 72 09 
+38 (068) 324 72 09
 @ office@justukr.com
 w justukr.com

Компанія JUST на сьогодні випускає по-
над 100 видів продукції — засоби по 
догляду за шкірою обличчя і тіла, висо-
коочищені ефірні олії, оздоровчо-про-
філактичні креми, засоби для СПА-
процедур. Вся продукція виготовляєть-
ся на фабриці у Швейцарії, що 
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оснащена повним комплексом облад-
нання, починаючи від переробки сиро-
вини до пакування готової продукції. 
Велику роль у ефективності продукції 
відіграє власна лабораторія, де розро-
бляються нові формули та методи ви-
користання природних ресурсів для 
створення нових продуктів.
Продукція JUST дарує енергію, красу, 
здоров’я та зміцнює імунітет. Всі това-
ри виготовляються на основі лікуваль-
них трав та ефірних олій. 

KANNAWAY
 N +38 (066) 182 20 63
 @ Angelafilo1975@gmail.com

Компанія Каннавей (США) дочірня ком-
панія великого медичного холдингу 
Medical Marijuana і першою в світі з 
2014 року виготовляє високоякісну ЄКО 
продукцію з конопель з високим вміс-
том CBD та 0 вмістом ТГК, яка має уні-
кальні лікувальні, відновлювальні, ре-
генеративні, омолоджуючі властивості 
при більш ніж 250 захворюваннях: РАК, 
хвороби Паркінсона, Альцгеймера, діа-
беті, гепатитах, вірусних, бактеріаль-
них інфекціях . Єпілепсії. ВСД, гіперто-
нії. Продукція Має сертифікати якості 
GMP, HELAL, AOAC, USDA, AOCS, FDA, 
ASTA, не має гмо, пестицидів, гербици-
дів, важких металів, хімічних добрив.

LACON
 N +38 (096) 020 28 35

Побудований та діє сучасний міні моло-
козавод з виробництва сирів, перероб-
ки молочної продукції з власної сирови-
ни. Застосовується автоматизоване 
безконтактне доїння овець високоякіс-
ним імпортним обладнанням. За роки 
роботи отримано безцінний досвід ви-
робництва елітних сирів Рокфор 
(roquefort), пекоріно, брі, камембер, 
фета, таледжіо та інших. Наша продук-
ція є унікальною для вітчизняного сир-

но-молочного ринку за сукупністю та-
ких характеристик, як користь та безпе-
ка для організму і здоров’я людини, 
екологічність, неперевершені смакові 
якості та кулінарні можливості. 
Виготовляємо 100% натуральний про-
дукт з природним терміном зберігання.

LDI ТВОРЧА ГРУПА
 N (066) 927 99 02 

(068) 589 10 97
 w growroom.com.ua

Бюро креативного дизайну ландшафтів 
LDI - колектив ландшафтних дизайне-
рів, Вікторія Проценко, Марія 
Кондрачук, Ірина Губіна, Олена 
Ткаченко, Тетяна Янюк, які познайоми-
лись під час навчання на курсі ланд-
шафтного дизайну в Європейській 
школі дизайну. Фіналісти конкурсу 
Ландшафтна весна 2019.

LIQBERRY – ЯГІДНІ 
ПАСТИ
Польовий пров., 6, Київ, Україна
 N +38 (044) 456 18 34 

+38 (050) 462 80 45 
+38 (067) 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 

консервантів, цукру і води;
 • Продукт виготовляється в Україні за 

запатентованою технологією;
 • Це оздоровчий продукт, який не має 

аналогів у світі;
 • Паста за своїм вмістом мікро- і 

макроелементів у кілька разів корис-
ніша 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.

MEDUNICA 
CARPATHIANS
 N +38 (098) 906 37 09 

+38 (063) 256 73 85
 w www medunica-carpathians.com.ua

А ви боїтесь закохатись у красу Карпат? 
БІЙТЕСЬ! Бо не закохатись у них немож-
ливо! Кришталева гірська краса, відтво-
рена у нашій косметиці, не залишить 
вас байдужими. І це тільки початок.

MY HEALTHY PRODUCT 
AUGUST
Соборний пр-т, 160, 2-й пов., 
Запоріжжя, Україна
 N +38 (050) 341 61 01 

+38 (067) 618 81 89
 @ august.zp.ua@gmail.com
 w august.zp.ua

Ми, молода українська компанія ТМ «My 
healthy product AUGUST», яка спеціалізу-
ється на виробництві корисного шокола-
ду ручної роботи преміум-класу на осно-
ві керобу, без цукру, з додаванням су-
перфудів. Сегмент ринку - еко-продукти, 
корисне харчування, діабетичне харчу-
вання, преміум сегмент, без цукру і 
меду, без лактози, без глютену, вегетарі-
анське, веган-харчування.
Для виробництва нашої продукції ми 
використовуємо тільки рослинні інгре-
дієнти найвищої якості, абсолютно без 
добавок. Без цукру, без меду і замінни-
ків цукру.

OATS&HONEY, TM
 N +38 (044) 221 77 05
 w medovagranola.com.ua 
Facebook.com/medovagranola.com.ua
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Медова гранола та енергетичні батон-
чики «GRANOLA ENERGY BAR» від ТМ 
«OATS&HONEY» – ідеальний варіант 
здорового підживлення, перекусу або 
смаколика до чаю та кави, джерело по-
вільно 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!

PM-INTERNATIONAL
 N +38 (067) 584 36 67
 w pm-international.com

PM-International AG є багатонаціональ-
ною компанією, відомим виробником і 
продавцем харчових добавок, продук-
тів для контролю ваги, спортивного 
харчування та засобів особистої гігієни.
Продукти FitLine - Клітинне харчування 
високої німецької якості. Продукти до-
даткового харчування Преміум класу 
для дітей, дорослих, спортсменів, годую-
чих мам, вагітних. Ви гідні найкращого.

PRESENT ЗІ ЛЬВОВА
Левицького вул., 9, Львів, Україна
 N +38 (097) 443 63 23
 @ ivanmihovych@gmail.com
 w present.lviv.ua

Виробництво меду з різними смака-
ми та арахісової пасти. У Львівській 
області знаходиться село Підгайчики, 
де є власна пасіка. На пасіці ми виго-
товляємо мед з кавою, корицею, ка-
као, малиною та іншими натуральни-
ми добавками. Нещодавно до нашої 
продукції приєдналось виробництво 
натуральної арахісової пасти, яку ми 
робимо на основі меду. Запрошуємо 
до співпраці оптових та роздрібних 
клієнтів. Надаємо послуги по власно-
му маркуванню, а також представля-
ємо варіанти різних наборів (з фане-
ри, картону, дсп) з нашої продукцією. 
А також займаємось порізкою та ви-
готовленням стендів, подарункових 
наборів.

RAIN INTERNATIONAL
Перемоги пр-т, 18, Київ,  
Україна
 N +38 (096) 563 99 44
 @ tetiana.baraniuk@gmail.com

Інноваційне функціональне клітинне 
харчування для профілактики та від-
новлення організму. Інгредієнти – кі-
сточки та насіння рослин. Унікальна 
технологія холодного віджиму. 100% 
рослинне живе середовище, без ГМО, 
консервантів та продуктів тваринно-
го походження. На 98% засвоєння 
клітинами завдяки гелеподібній фор-
мі. Має міжнародні сертифікати і 
може застосовуватись як профілак-
тичний засіб так і в додаток до ліку-
вання. Сертифікацію в Україні має, 
навіть на токсикологічний тест. 
Достатньо ефективний для всіх кате-
горій людей, дітей, літніх людей та 
спортсменів.

RAIN INTERNATIONAL
 N +38 (098) 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 
організмом на 98%.

SKINBAR
 N +38 (068) 492 30 65 

+38 (097) 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 пе-
рекладається з латині словосполучен-
ня «Sanitas pro Aqua». Саме для того, 
щоб у будь-який момент зручний мо-
мент та настрій ви могли насолодити-
ся домашнім СПА, компанія SKINBAR 
створили лінійку натуральних 
detox-солей для ванни.
 • PINK – з бутонами троянд для ро-

мантичного настрою.
 • Lavanda – заспокійлива сіль з квіта-

ми лаванди.
 • Citrus – антицелюлітна з цедрою 

апельсину, лимону та коренем ім-
биру.

Також представляємо лінійку моно-на-
борів з Гімалайською рожевою сіллю, 
англійською сіллю та сіллю Мертвого 
моря.
Відчуйте всю силу любові, яку мі хотіли 
передати вам через наші продукти.

SYROEDOFF
 N +38 (063) 585 86 86
 @ voitiuk_yulia@ukr.net 
Syroedoff@kiev.ua

Їжа, яка продовжує життя. Тут все го-
тується при температурі не вище 45 
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градусів. Так само, як і в веганскої 
традиції, тут не вживається м›ясо, 
риба і молочні продукти, консерван-
ти і будь-які оброблені продукти. Та й 
саме приготування зводиться до змі-
шування, замочування, пророщуван-
ня і висушування. Сироїди не вико-
ристовують духовки, мікрохвильов-
ки, пароварки, сковорідки та печі. 
Зате в їх арсеналі завжди є блендер, 
дегідратор, соковижималка. Також 
ми регулярно використовуємо нітра-
томіри. Сира рослинна їжа підніме 
якість вашого життя на принципово 
новий рівень.

TARGONІ ТМ
Гагаріна 1 вул., к.14, Полтава, 
Україна
 N +38 (050) 980 98 51
 @ Targonі.ua@gmaіl.com

Спробуйте італійський смак україн-
ських томатів!!!
В›ялені томати - родзинка італійської 
кухні. Це висушені шматочки помідо-
рів, залиті запашною олією і насичені 
ароматом трав і спецій. Повністю збе-
рігають корисні властивості свіжих 
томатів.
ТМ Targoni пропонує в’ялені томати 
власного виробництва виготовлені за 
спеціально розробленою авторською 
рецептурою. Ми виробляємо нашу 
продукцію згідно ТУ У 10.3-
3258917205-001:2016. Весь процес 
виробництва: сушіння, зберігання, 
переробка робиться нами самостій-
но, тому можемо контролювати 
якість продукції на всіх етапах. Наш 
продукт є крафтовим, тому що вся 
робота виконується вручну.
У нас є три види в’ялених томатів: 
«класичні» - томати в 100% оливковій 
олії Extra Virgin та «мікс» -кукурудзя-
на/оликова олії 70/30%., «hot» - куку-
рудзяна/оликова олії 70/30%, з дода-
ванням перцю чилі.

THE CORK
 N +38 (067) 233 31 41 

+38 (050) 393 60 08
 @ infocork71@gmail.com
 w the-cork.com.ua

Продаж ексклюзивних товарів з кори 
коркового дерева, виробництва 
Португалії.
Екологічно чистий, гіпоалергенний, 
відновлюваний матеріал, для шану-
вальників натуральної та якісної про-
дукції.
Асортимент: коркові столи та стільці, 
аксесуари для кухні, елементи декору 
інтер’єрів, пробкові дошки для нота-
ток, галантерея з коркової тканини, 
блоки та килимки з корку для занять 
йогою, іграшки для дітей. Та яка ж 
пробкова продукція без винних аксе-
суарів, все для шанувальників вина: 
відерця для охолодження, костери та 
інше. Наша продукція може бути чу-
довим корпоративним подарунком 
для ваших клієнтів.

TOP SPIRULINA UA
 N +38 (050) 822 93 51
 @ Topspirulina.ua@gmail.com
 w 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 - рекорд-
смен по кількості поживних речовин 
та білку (60-70%). 
Завдяки цьому швидко налагоджує 
обмін речовин, підвищує імунітет, 
нормалізує вагу, додає сил та енер-
гії, покращує стан шкіри, волосся та 
нігтів. 
Наша спіруліна вирощена в природ-
них умовах без агрохімії, тому реко-
мендована абсолютно всім, хто тур-
бується про власний організм. Твоє 
здоров›я в одному продукті.

TUPPERWARE 
Велика Васильківська (колишня 
Червоноармійська) вул., 79, Київ, 
Україна
 N +38 (099) 448 91 49 

+38 (063) 825 02 54 
+38 (097) 149 24 60
 @ 716_alekseeva@tupperware.ua

Tupperware - всесвітньо відомий ви-
робник ексклюзивного високоякісного 
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 сьогоднішній 
день працює більш ніж в 100 країнах 
світу. Найяскравішою характеристикою 
колекції посуду і аксесуарів від 
Tupperware є визнаний висококласний 
дизайн, багатофункціональність і на-
дійність.

TURCOFFEE 
 N +38 (097) 742 76 20
 @ ira.vig@ukr.net

Натуральна українська кава та кава 
по-турецьки.

V.PETROV, TM
 N +38 (067) 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.
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Придбали необхідне обладнання, атес-
тували виробництво, лабораторію і ви-
брали напрямок органічного винороб-
ства, для чого також пройшли міжна-
родну 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.

VEGUS
Одеса, Україна
 N +38 (096) 556 69 78 

+38 (097) 971 53 25
 @ vegus.ua@gmail.com

Instagram: @vegus.ua
Компанія Vegus займається виробни-
цтвом корисних еко- продуктів харчу-
вання з горіхів та насіння без викори-
стання цукру, лактози, консервантів, 
глютену, ГМО, згущувачів та підсилю-
вачів смаку.
А саме:
 • горіхові пасти;
 • урбечі з горіхів та насіння (пасти без 

термічної обробки - RAW);
 • сиродавлені масла першого холод-

ного віджиму на дубовому пресі 
(RAW);

 • рослинне молоко холодного віджи-
му;

 • мед.
Пасти та урбечі виробляються на 
кам›яних жорнах, що виключає потра-
пляння іонів металу в продукт в проце-
сі його перетирання, і дозволяє уник-
нути його окислення, тім самим збері-
гаючи усю користь сировини.

VINS - КРАФТОВА 
КОСМЕТИКА
Щорса вул., 29, 1, Боярка, 
Київська обл., Україна
 N +38 (097) 224 21 06

НАТУРАЛЬНІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ 
РЕМІСНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА.
Головним чином ми прагнемо вплину-
ти на формування середовища гармо-
нійного існування людини і навколиш-
нього світу, тому для нас важливо ви-
робляти 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.
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.

YOUNG LIVING
Набережно-Лугова вул., буд. 5, оф. 
5. Київ, Україна
 N +38 (073) 159 05 55 

+38 (067) 159 05 55 
+38 (050) 527 41 11
 @ 170469@ukr.net
 w youngliving.com/ru

Компанія Янг Ливинг США - світовий лі-
дер з виробництва чистих 100% нату-
ральних ефірних олій терапевтичної 
якості. Ми єдина в світі компанія, що 
забезпечує абсолютну чистоту сирови-
ни для виробництва ефірних олій, віль-
них від хімічних домішок. За 25 років 
роботи ми зробили понад 500 продук-
тів, які отримали сертифікат органічно-
го виробництва USDA. Всі продукти 
проходять багаторічні клінічні випро-
бування, мають європейський сертифі-
кат і відповідають найвищим стандар-
там екологічної безпеки.
Компанія навчає ароматерапевтів та 
масажистів в техніці РейнДроп.

ZELENKA TM
А/с 30, Полтава, 36001, Україна
 N +38 (050) 447 53 54
 @ Zelenka.spices@gmail.com
 w facebook.com/zelenkaspices

«Zelénka» – це натуральна та ароматна 
приправа, яку виготовлено зі свіжої ли-
стової зелені, законсервовано сіллю без 
додаткових хімічних консервантів. Нам 
вдалося адаптувати сімейні рецепти 
смачної духмяної приправи та розроби-
ти такі, щоб задовольняли потреби спо-
живачів у свіжій натуральній їжі.
«Zelénka» – це  джерело корисних ре-
човин, які необхідні організму для ак-
тивного життя. Її метод приготування 
дозволяє повноцінно зберігати вітамі-
ни і мінерали.
Зберігається у холодильнику при t +5 - 
+15 °С протягом 3-6 місяців, не втра-
чаючи властивостей. Добре поєднуєть-
ся з м‘ясом та рибою, запеченими та 
відварними овочами, молочними про-
дуктами тощо.

АМАРАНТ ФГ
Нижня Горова вул., 98, Черкаси, 
Україна
 N +38 (068) 754 48 90 

+38 (063) 847 69 95
 @ amarantbio@gmail.com
 w amarant-bio.at.ua

ФГ «Амарант» за еко технологіями ви-
рощує Амарант та Чіа. На сайті 
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amarant-bio.at.ua/ продає безглютено-
ві товари виготовлені з власної сиро-
вини та товари партнерів: високоякіс-
ний посадковий матеріал Амаранту 
3-х сортів, Амарант для пророщування 
та приготування, Чаї з Амаранту та Чіа, 
Борошно з Амаранту традиційне та з 
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-кокосо-
ві для випікання безглютенового пе-
чива, печиво безглютенове, Фіто-
креми ТМ «Чудо-травник», Апітовари 
ТМ «Конюшина», Суперфуди з 
Амаранту, Меду, Конопель та ін.
ФГ «Амарант» шукає партнерів зі збуту 
та виготовлення нових видів продукції.

АПІПРОДУКТ, ПП
 N +38 (044) 455 91 39
 @ info@apiprodukt.ua
 w apiprodukt.ua

Продукти бджільництва – це нату-
ральний, збалансований природою 
комплекс вітамінів, макро- та мікро-
елементів, амінокислот і поживних 
речовин. Створивши у 1999 році спеці-
алізоване підприємство «Апіпродукт» 
вчені-біохіміки Протас О.Ф. та Мулявко 
Н.О. вклали в нього частину своєї душі, 
велику любов та професійне ставлен-
ня. Вони розробляли стандарти якості 
на базі Національного Інституту 
бджільництва ім. П.І. Прокоповича, 
створювали унікальні препарати, про-
ходили лабораторні експертизи в 
Інституті Гігієни та Медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва та отримали висно-
вки ДСЕС при Міністерстві охорони 
здоров›я України. Цю справу продов-
жує сімейне подружжя Волинець 
Андрій та Світлана. Вони зуміли збе-
регти всі стандарти якості, створюють 
нові продукти, впроваджують цікаві 
проекти та постійно вдосконалюють 
свою роботу.

АРАХІСОВА ПАСТА. 
MANTECA
Пасічна вул., 4б, Львів, Україна
 N +38 (093) 53 52 51 4
 @ mantecapb@gmail.com
 w mantecapb.com

Вже понад трьох років команда MantECA 
займається виробництвом арахісових 
паст. Наші базові принципи, а саме – 
якість, правдивість та увага, допомогли 
знайти прихильників у всіх куточках 
України та, навіть, за кордоном.
Ми пропонуємо пасти за класичними 
та власними рецептурами – але завж-
ди ви можете бути впевненими, що у 
виробництві використовується най-
кращі правдиві інгредієнти. Весь 
спектр нашої продукції пройшов лабо-
раторні дослідження та отримав серти-
фікати якості та відповідності світовим 
стандартам. Відсутність у наших про-
дуктах ароматизаторів, стабілізаторів, 
єшок, фарбників тощо – це наша прин-
ципова позиція та стиль життя. 
Будуємо здорову націю!

БДЖОЛЯРІЙ
 N +38 (066) 574 69 99 
 @ Garbar.vitaliy@yandex.ua 

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

ГРІН-ВІЗА, ТОВ
Харків, Україна
 N +38 (057) 751 19 09
 @ otdelmarketinga@green-visa.com
 w green-visa.com

«Грін-Віза» - українська компанія-ви-
робник продукції для здорового спосо-
бу життя. Асортимент ТМ «Грін-Віза» на-
лічує понад 200 найменувань: збалан-
соване харчування; косметика; 
фітопродукти з лікувальним ефектом; 
органічні миючі засоби з пробіотиками.

У всіх продуктах відсутні ароматизато-
ри, консерванти, барвники, збережені 
всі природні складові. Завдяки уні-
кальним рецептурам і технологіям 
продукція має високу ефективність і 
біодоступність. Відкрито співпрацю з 
магазинами еко-продукції, фітоаптека-
ми, медичними установами та спор-
тивно-оздоровчими клубами.

ДЕ ЛА МАРК
Народного Ополчення вул., 1, 
оф. 407, Київ, 03151, Україна
 N +38 (044) 229 15 21 

+38 (044) 500 53 61
 @ info@delamark.ua
 w 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 людини 
і природи. Ми не використовуємо в засо-
бах продукти тваринного походження, 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., 4-А, Київ, 
02002, Україна
 N +38 (044) 451 42 16
 @ ddpbz1@ukr.net

Єдиний вітчизняний виробник бактері-
альних заквасок для молочної промис-
ловості.
Підприємство засновано в 1965 році, є ба-

+380 044 228 38 63 • ECO@TNF.COM.UA • ECO-EXPO.COM.UA
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гатопрофільною структурою, що виробляє 
широкий асортимент бактеріальних зак-
васок і концентратів, заквасочних культур 
прямого внесення, живильних середо-
вищ для мікробіологічних досліджень.
БАКТЕРІАЛЬНІ ЗАКВАСКИ ДЛЯ 
ДОМАШНЬОГО СПОЖИВАННЯ
Закваски Іпровіт характеризуються га-
рантованою якістю, високим вмістом 
корисних мікроорганізмів, оптималь-
ним співвідношенням молочнокислих 
і біфідобактерій, відсутністю шкідли-
вих домішок. Принциповою відмінні-
стю заквасок Іпровіт є те, що бактерії, 
які входять до їх складу, виділені з при-
родних джерел на території України та 
характерні для нормального кишково-
го біоценозу населення, тому не мають 
протипоказань і побічних ефектів.

ДІДУСЕВІ ЯГОДИ ТМ 
ФОП НАДОЛЬСЬКИЙ Й.Й.
С.Бандери вул, 13, кв. 45, Луцьк, 
Волинська обл., Україна
 N +38 (097) 707 03 37 

+38 (095) 607 91 09
 @ oksananadolska@gmail.com
 w berryjam.com.ua

ТМ Дідусеві ягоди – виробник ягідних 
джемів: малина, смородина, ожина, 
полуниця.
Натуральна продукція без барвників та 
ароматизаторів. Нестерелизована. 
Термін зберігання -12 місяців.
В асортименті 3 види розфасовки: бан-
ка 360 г, банка 600 г, відро 1кг. 
Виробник – третій рік на ринку України.
Також в асортименті компанії присут-
ній Натуральний мед.

ДОБРОЇЖ, ТМ
Привокзальна вул., 25, Суми, Україна
 N +38 (095) 277 77 05 – Костянтин 

+38 (050) 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 створення 
власного виробництва натуральних со-
лодощів. Добра їжа – це той скарб, 
яким завжди хочеться ділитися. У ви-
робництві ми не використовуємо штуч-
ні компоненти, консерванти та цукор. 
Всі солодощі виробляються виключно з 
натуральних інгредієнтів, а технології 
виробництва дозволяють максимально 
зберегти корисні речовини і вітаміни. 
Смачні і разом з тим корисні солодо-
щі — ось 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!

ДРІАДА-ЕКО 
І.Франка вул., 3Б, Коростень, 
Житомирська обл., 11508, Україна
 N +38 (097) 228 17 78
 @ info@greekspices.com.ua
 w greekspices.com.ua

Пропонуємо Вашій увазі спеції та пряно-
щі, які ми імпортуємо з Греції. Спеції упа-
ковані в спеціальні контейнери для харчо-
вих продуктів, які зберігають аромат і 
смак прянощів. Для нас важливим є без-
пека, чистота продукції і відсутність хіміч-
них складників. В наших спеціях є тільки 
справжні спеції - БЕЗ солі, консерван-
тів, барвників та підсилювачів смаку.

ЕКО ЧІПСИ
Бориспільська вул., 30 Київ, Україна
 N +38 (066) 286 68 47 

+38 (063) 653 76 09
 @ fruitchips@ukr.net
 w 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 корисним 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.

ЕКОЛІЯ ТМ
Чехова вул., 45, Вінниця, Україна
 N +38 (067) 811 80 23
 @ vsesvit12@gmail.com

Підприємство виготовляє продукцію для 
здорового харчування з олійних культур: 
олія, пасти, клітковина. Продукція не 
містить домішки та консерванти, виро-
бляється із сировини найвищого ґатунку, 
зберігає всі корисні речовини, орієнтова-
на на тих, хто піклується про своє здо-
ров‘я, вегетаріанців, сироїдів.

ЕКОМЕД, НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ТзОВ 
Правди пр-т, 80-А // Кольцова бул., 
14-Е // Хорива вул., 4, Київ, 04208, 
Україна
 N +38 (044) 463 50 77 

+38 (096) 695 04 60 
+38 (066) 477 74 36
 @ ofis@ekomed.com.ua
 w ekomed.com.ua

НВО ЕКОМЕД – національний виробник 
засобів виключно рослинного походжен-
ня для відновлення природних функцій 
клітин, органів та систем організму лю-
дини. Завдяки унікальній технології ви-
робництва, що забезпечує високу актив-
ність та ефективність продукції, що ви-
робляється, та відпрацьованим 
методикам її застосування, а також від-
сутність жодних синтетичних сполук у її 
складі не тільки практично унеможлив-
люють побічні реакції при лікуванні, а й 
стають просто незамінними для форму-
вання здорових власних функцій як ді-
тям, так і для дорослих.

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»
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ЕКОСЛАД
 N +38 (066) 222 24 22
 @ ecoslad@ukr.net
 w ecoslad.com.ua

Крафтові солодощі без цукру, лакто-
зи та глютену від вітчизняного ви-
робника.

ЕКОТОНГРУП  
ТОВ
 N +38 (099) 938 59 07 

+38 (067) 468 62 88
 @ ecotongroup@gmail.com
 w facebook.com/
Ecotongroup-2066594900123936

ТОВ «ЕкоТон Груп» - національний ви-
робник рекламної та подарункової 
продукції з мийного паперу.
Мийний папір є новим екологічно 
чистим матеріалом, а його текстура 
дозволяє забезпечити гнучкість та 
міцність виробів у використанні. 
Вироби з мийного паперу можна 
прати в пральній машині при делі-
катному режимі без віджиму і тем-
пературі до 300C.

ЖИВА ОЛІЯ
 N +38 (093) 586 50 29
 @ tsun999@ukr.net

Живе масло - масло життя.
Рослинні масла холодного віджиму - 
продукти, які добувають із насіння 
олійних культур методом холодного 
пресування. Сировиною для отри-
мання рослинних олій служить насін-
ня олійних рослин - льон, чорний 
тмин, розторопша, гарбуз, кунжут, 
волоський горіх і т.п. Нерафіновані 
олії першого холодного віджиму ма-
ють корисні лікувальні властивості. 
Причому кожен вид рослинних олій 
за своїм складом унікальний і має 
свої корисні особливості, яких немає 
у інших масел.

ЖИВА СИЛА 
ВИНОГРАДУ
Пішонівська вул., 32, кв. 60, 
Одеса, 65029, Україна
 N +38 (048) 709 00 90, (063) 218 87 76
 @ vivam.clab@gmail.com
 w vivam.club

Торгова марка «Жива сила винограду» 
виготовляє продукцію на основі концен-
трату зі шкірки та кісточок темних сортів 
винограду. Продукція виготовляється в 
Україні з якісної європейської сировини. 
Продукти рекомендовані для підвищен-
ня рівня гемоглобіну в крові, зміцнення 
імунітету, профілактики захворювань 
серцево-судинної системи, підвищення 
працездатності та заспокоєння нервової 
системи. Продукція рекомендована ді-
тям від 3 років та дорослим. Продукти 
мають різні форми випуску: «Гемоглобін 
Нектар Плюс» - пластикова пляшка ємні-
стю 250 мл, «Гемоглобін Бебі Плюс» - цу-
керки 20 шт. для дітей від 3 до 5 років, 
«Гемоглобін Актив Плюс» - цукерки 20 
шт. для дітей від 6 років та дорослих, 
«Гемоглобін Сила Плюс» - капсули 60 шт. 

ЖИВА ЧАЙ
 N +38 (073) 060 88 85
 @ zhivachay@gmail.com
 w zhivachay.com

Справжній і смачний трав›яний чай. 
Красиві зовні і корисні для здоров›я ку-
пажі. Асортимент більше 60 наймену-
вань. 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 +38 (056) 767 13 16

 @ Zhitna.sila@gmail.com
 w zhitnjasila.ua 
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 крих-
тою Вам передається сила зерна, про-
буджена першими променями сонця, 
краплями дощу, теплими поривами 
вітру, пробуджена самою природою.
Любіть себе, любіть своїх дітей, любіть 
свою землю, їжте натуральний хліб.
З любов‘ю, ТМ «Житня сила».

КЕДРОВА ЖИВИЦЯ
Бутоми вул., 3 Б, кв.7, 54038, 
Миколаїв, Україна
 N +38 (093) 062 46 45
 @ svetlanasydeva@gmail.com

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

КОХАНА ТМ
Е. Коновальца вул., 36-Б, Київ, Україна
 N +38 (044) 333 97 95
 @ Nataliakuliniak.kohana@gmail.com  
Kohana.org.ua@gmail.com
 w kohana.org.ua

ТМ «КОХАНА» - національний виробник 
корисних смаколиків: гранола, печиво, 
батончики. Продукція не містить цукру 
та консервантів. Виробляється на основі 
натуральної сировини та сертифікат яко-
сті міжнародного стандарту ISO ДСТУ 
22000:2007. Продукція ТМ «КОХАНА» ви-
готовлена якісно та з любов’ю.

КУМИС ТА МАСЛО
Ломоносова вул., 54, Київ, Україна
 N +38 (097) 577 17 28
 @ 0977761728@mail.ua

+380 044 228 38 63 • ECO@TNF.COM.UA • ECO-EXPO.COM.UA

9



Наша основна спеціалізація – це ви-
робництво натуральних продуктів з 
гарбуза (халва з гарбузового насіння, 
цукати, натуральна олія, карамелізо-
ване насіння). Гарбуз – це сила!
А також займаємось розвитком куль-
тури КУМИСУ в Україні. Вже протягом 
восьми років виготовляємо справжній 
кумис з кобилячого молока. КУМИС – 
це еліксир молодості та довголіття!

ЛЕЦИТИН УКРАЇНА 
ФОП КОЗБІН Є.В 
 N +38 (098) 011 90 80
 @ lecithinua@gmail.com
 w lecithin.com.ua

Лецитин Україна. Оптова та роздрібна  
продаж дієтичної та харчовою доміш-
ки лецитин соняшний (Е322). 
Використовується як дієтична добавка 
в щоденному раціоні. Містить 97-98% 
фосфоліпідів. Має форму порошку. 
Відновлює мембрани клітин, покра-
щує роботу печінки мозку та нервової 
системи. Має сертифікат безпеки ISO-
22000, кошер. Сертифіковано на відпо-
відність стандартам України.

МАСАЖ ГУАША
 N +38 (095) 829 44 69
 @ salons@ukr.net

Масаж Гуаша дуже ефективний в ліку-
ванні неврозу, безсоння, алергічних 
проявів, стану після стресів, захворю-
вання суглобів і залежності, будь-то 
порушення обмінних процесів (над-
мірна вага) або тютюнопаління.

МАСАЖЕРИ  
ПРУЖИННІ
 N +38 (067) 501 19 80
 @ Proskurko.vova@gmail.com

Виробництво масажерів для фізіотера-
пії та реабілітації.

НАТУРАЛЬНІ  
ЕСЕНЦІЇ
Морехідна вул., 2А, оф. 213, 
Миколаїв, Україна
 N +38 (093) 948 07 96
 @ thetrueessenceltd@gmail.com
 w essencii.com

ТОВ «Натуральні есенції» виробляє ме-
тодом парової дистиляції 100% нату-
ральні ефірні олії, мікси, гідролати з 
рослинної сировини і реалізує їх оптом 
та в роздріб. 
Устаткування підприємства, виготов-
лене з медичної сталі за останніми тех-
нологіями, дає можливість виробляти 
справжні гідролати (гідрозолі) і нату-
ральні ефірні олії високої якості. 
Сировина для виробництва вирощена 
на органічних ґрунтах. 
Вся продукція екологічно чиста, нату-
ральна та безпечна.
Ми запрошуємо Вас до співпраці! 
Будьте завжди здорові і щасливі!

НОВЕ ЖИТТЯ
Контрактова пл.,  
Хорива вул., 45/24, Київ, Україна
Центральна вул., 343, 
2-й поверх Фора, Бородянка, 
Київська обл., Україна
 N +38 (096) 122 26 89 Ніколаєва Алла 

+38 (095) 286 60 11 Лупаленко Анна
 @ nikolaeva.allusya@gmail.com 
glupalen90@gmail.com

 w new-life.com
«Нове життя» пропонує товари для 
здоров’я (екстракти і еліксири, Бади), 
натуральну декоративну косметику, 
товари для особистої гігієни та догляду 
за шкірою, товари для дому та здоро-
ве харчування (протеїнові коктейлі, 
коктейлі з амінокислотами, чаї, фіто-
сбори, каши та супи).

ПАПЕРОВИЙ ЕКО СВІТ 
ПП
Сяйво вул., 19/45, Львів,  
Україна
 N +38 (066) 762 47 77
 @ paperovijekosvit@gmail.com
 w pes.bigopt.com/

Ми є виробниками різноманітної па-
перової продукцї, переробленої з вто-
ринної сировини. 
Найбільш популярними є офісний па-
пір формату А4, еко блокноти, паперо-
ві пакети з ручками та саше, обгортко-
вий папір.
Наш проект має на меті популяриза-
цію паперу, виготовленого з вторсиро-
вини і, як наслідок, збереження еколо-
гії. Саме тому реалізація нашої про-
дукції здійснюється фактично за 
собівартістю.

ПОЛІСЬКА 
М’ЯСНА КОМПАНІЯ
 N +38 (068) 851 85 51 

+38 (050) 356 86 31
 @ pmk-2014@ukr.net

Виготовлення справжньої сиров’яленої 
продукції по стародавнім поліським 
традиціям.

РОДИННИЙ СТАТОК
 N +38 (050) 381 73 90
 @ ekofood-house@ukr.net

Домашні копченості.

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»
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РОДНИКИ СИБИРИ ТМ
Гагарина вул., 16/2, а/с 22, Одеса, 
Україна
 N +38 (067) 975 55 59
 @ zakroma.taygi@gmail.com
 w rodniki-sibiri.com

ТМ «РОДНИКИ СИБИРИ» - член 
Євразійського союзу виробників. 
Підприємство виробляє і впроваджує 
засоби з оздоровчими та лікуваль-
но-профілактичними властивостями. 
Бальзами та мазі створені на основі 
природної сировини, дикоросів тайги, 
без консервантів і хімічних добавок, 
вони уповільнюють процеси старіння, 
здійснюють профілактику та усунення 
багатьох захворювань, підтримують 
нормальну життєдіяльність. Продукція 
відрізняється високою ефективністю, 
якістю та екологічною чистотою, оціне-
на фахівцями Томського НДІ курорто-
логії в області відновлювальної меди-
цини, косметологами, онкологами, те-
рапевтами та стоматологами. 
КОСМЕТИКА БЕЗ ХІМІЇ - КРАСА БЕЗ 
ЖЕРТВ!

РОСЛИННІ ВІТАМІНИ 
ФОП МАСТИЛО У.Р.
Карла Мікльоша вул., буд 3, секція 
10, кв 1, Львів, 79031, Україна
 N +38 (067) 846 40 19
 @ umastilo@gmail.com
 w eco-balance.com.ua

Продаж: Рослинний вітамінно-міне-
раль ний комплекс. «Цюань Цу Сін».

СВІТ ЛАЙФ
Біла Церква, Київська обл., 
Україна
 N +38 (063) 100 25 74
 @ info@sw-life.com

Компанія займається виробництвом 
карамелі. Наша карамель виготовля-
ється власноруч з любов’ю і тільки з 

натуральних інгредієнтів – в цьому і є 
її унікальність. Зможемо розробити і 
зробити ваші унікальні цукерки з ва-
шими логотипами або іменами.

СЕДНІВСЬКІ ТРАВИ
Чернігів, Україна
 N +38 (068) 496 06 36 

+38 (093) 565 98 95
 @ order.travy.sedniv@gmail.com
 w travy-sedniv.com.ua

Крамниця трав. Корисні та смачні тра-
ви до чаю від заготівельника. 
Ми займаємось заготівлею. вирощу-
ванням лікарських рослин. Сушіння си-
ровини проходить переважно в нату-
ральних умовах, подрібнення - вручну, 
що дає можливість отримати високу 
якість продукції та зберегти всі корисні 
властивості сировини.
Більшість сировини заготовляємо в 
Чернігівській області.
В асортименті понад 150 позицій лікар-
ських трав, коріння, квітів та плодів. 
Більше 20 видів трав›яних чаїв та збо-
рів, зокрема: Вітамінний, Для імуніте-
ту, Лісовий+, Для бані, Заспокійливий 
та інші.
Хіт-продаж - Іван-чай ферментований!

СІМЕЙНА ПАСІКА 
ГРОМОВИХ
 N +38 (067) 760 19 77 

+38 (04334) 27 330
 @ apivgrom@yandex.ru

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

СИРОМАН ТОВ
Луценка Дмитра вул., 10-А, 72, 
Київ, 03193, Україна
 N +38 (097) 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 сироварня, 
розташована на околиці Києва. Ми ви-
готовляємо сири з козиного та коров’я-
чого молока - за французькою техно-
логією, з українською душею. 
Вкриті білою пухнастою пліснявою або 
примхливими хвильками, наші сироч-
ки - Горня, Чорна башта, Руан, Білий 
трюфель, Шебуше, Мон Кьор (Mon 
Coeur) - результат кропіткої праці, дбай-
ливого ставлення та любові наших си-
роварів. Ми створюємо їх - для ВАС.

ФІТОРІЯ ПРАТ
Естакадний в’їзд, 3-А, Харків, 
61080, Україна
 N +38 (057) 762 70 03 

+38 (066) 281 75 21
 @ fitor@ukr.net
 w fitor.biz

ПрАТ «Фiторiя» засновано в 2002 року у 
місті Харків. Основний напрямок ді-
яльності – виробництво добавки 
«ФІТОР», розробка та виготовлення но-
вих екологічних товарів народного по-
питу на основі рослинних екстрактів.
ПрАТ «Фіторія» постійно удосконалює і 
впроваджує новітні розробки й техно-
логії виробництва, яким сприяє 
Академія харчування, Національна 
Фармацевтична академія, Науково-
дослідний інститут ґрунтознавства.
ПрАТ «Фiторiя» зареєструвала вісім 
торгівельних марок та один патент на 
корисну модель. Продукція має ЕКО-
СЕРТИФІКАТИ, які підтверджують 
якість продукції. Ми співпрацюємо з 
приватними підприємцями, фармаце-
втичними компаніями, приватними 
підприємствами, аптеками, крамни-
цями здоров’я.

+380 044 228 38 63 • ECO@TNF.COM.UA • ECO-EXPO.COM.UA
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
АГРОБІЗ,  
АГРАРНА ТОРГОВА 
ПЛАТФОРМА
Шопена вул., 22., Луцьк, Україна
 N +38 (095) 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 під-

вищення іміджу підприємства;
 • Отримувати тендерні запити по по-

купці товарів.

ОФІЦІЙНИЙ  
МЕДІА-ПАРТНЕР
АЛЛАТРА ТВ – 
МІЖНАРОДНЕ ІНТЕРНЕТ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

 w allatra.tv
Унікальне всенародне Інтернет телебачен-
ня, яке створюють самі люди з усього світу.

ДІТИ В МІСТІ -  
ІНТЕРНЕТ СЕРВІС 
ДЛЯ БАТЬКІВ
Свободи бул., 39, Жовті Води, 
52204, Україна
 N +38 (067) 892 10 05
 @ olga.zataidukh@dityvmisti.ua
 w dityvmisti.ua

Інтернет сервіс «Діти в місті» – це афіша 
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 +38 (044) 423 02 60,  (044) 424 12 42 

+38 (067) 219 36 38
 @ zidmail@ukr.net
 w www.zid.com.ua

Одне з найкращих популярних медичних 
видань України. Тираж газети - 40 тисяч, 21 
тисяча з яких розповсюджується за перед-
платою, 19 тисяч – через роздрібну торгів-
лю. Щотижнева, день виходу з друку — 
вівторок. Має широку різновікову читаць-
ку аудиторію, кожен номер готується на 
основі запитів читачів. Основні рубрики:
 • «Сучасні технології» - нові методи офі-

ційної медицини;
 • «Живіть без хвороб» - найпоширеніші 

захворювання та способи їх лікування 
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 не-
звичайні здібності;

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

ЗЕЛЕНА ШКОЛА
 N +38 (093) 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 пр-т, 23, 4-й пов., 
Київ, Україна
 N +38 (044) 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 +38 (067) 571 62 31
 @ office@kompass.ua
 w www.kompass.ua 
www.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 +38 (044) 583 17 65, (044) 500 26 47
 @ km@meddovidka.ua
 w www.meddovidka.ua

«МедДовідка» - лідер на ринку України у 
галузі інформаційних послуг в галузі ме-
дицини, фармації, косметології та сфери 
медобслуговування. Наша мета - допомо-
га в пошуках інформації про аптеки, кліні-
ки, стоматології, захворювання і ліки.

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»
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ТОВ «ЕкоТон Груп» - національний 
виробник продукції з мийного паперу. 

Мийний папір є новим екологічно 
чистим матеріалом, а його текстура 
дозволяє забезпечити гнучкість та 

міцність виробів у використанні.

Контакти
вул. Звіринецька, 63, м. Київ, 01014

Тел.: +38 (099) 938-59-07,
Тел./  : +38 (067) 468-62-88

Email: ecotongroup@gmail.com


