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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
 
 
bezCAXAPA 
Феодори Пушиної вул., 8, Київ, Україна 
(+380 95) 246 47 33  
(+380 93) 669 18 63 
E-mail: Bez.caxapa.2016@gmail.com 
Web: Bezcaxapa.com.ua  
Instagaram: bez.caxapa 
Унікальний смак та користь цукерок bezCAXAPA не залишить байдужим нікого. 
Тільки натуральні складники без додавання цукру, штучних барвників та 
консервантів зможуть довести, що корисне може бути також дуууже смачним. Кожна 
цукерочка виготовлена за найвищими стандартами якості, та готова приносити 
радість всім бажаючим. Цукерки ідеально підійдуть дітям, спортсменам, веганам, а 
також тим, хто любить своє тіло. 
 
 
 

BON JOUR ÇAVA 
Вінтера бул., буд.46, офіс 6, Запоріжжя, Україна 
(+380 98) 914 72 96 
E-mail: boncavaua@gmail.com 

Web: http//bon‐cava.com 
BONJOUR ÇAVA- територія справжньої розкоші ароматів виробництва Швейцарії. 
Наша продукція - це: - сертифікований товар (ISO 9001, IFRA 2160); - прийнятна 
ціна; - відсутність спирту; - тривала стійкість; - відсутність алергічних реакцій. 
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Burunduk.zt.ua 
(+380 98) 098 83 51 
E-mail: ivanovwrestling8@gmail.com 
Web: burunduk.zt.ua 
Бурундук- це мережа магазинів в якому ви знайдете корисні, натуральні, смачні 
сухофрукти, горіхи, приправи та безліч іншого. У Бурундука є свій інтернет-магазин в 
якому ви можете ознайомитись з товаром, в будь-який зручний для вас час. Нас 
обирають за смачну та швидку доставку по всій Україні, натуральний товар і 
гарантію якості. Переваги Бурундука:  
- Зручність: ми існуємо для того, щоб берегти ваші сили та час. 
- Якість: можете бути впевнені в якості товару. 
- Вибір: в магазинах та на сайті можна знайти безліч товарів, на ваш смак, для ваших 
рідних, для діточок, все по приємній ціні. 
- Доставка: В Житомирі замовлення буде доставлено нашим кур’єром, або самі 
можете забрати в будь якому з магазинів Бурундука. В інші населенні пункти 
замовлення відправляється Новою Поштою. 
 

 

 
 

BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES 
Дніпро, Україна 
(+380 67) 507 52 69 
E-mail: andreybeliba@gmail.com 
Web: http://businessprocess.biz 
Апаратно програмний комплекс WebWellness складається з двох приладів Life 
Balance і Life Expert, які працюють в комплексі і дозволяють щодня стежити за 
станом Вашого організму: проводити експрес-сканування вранці і ввечері і відразу ж 
складати індивідуальний комплекс, що захищає Вас від вірусів, бактерій, грибків і 
паразитів, проводити гармонізацію і відновлювати імунітет. 
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Дані прилади максимально прості у використанні, не вимагають додаткової 
підготовки, призначені для використання в домашніх умовах і абсолютно безпечні. 
Прилад Life Expert дозволяє протестувати свій організм і отримати: 
консультаційну інформацію про функціональний стан організму по 47 органам і 
системам; 
інформацію про препарати, найбільш сприятливих для організму і багато іншого. 
Прилад Life Balance дозволяє: 
за допомогою електромагнітних хвиль, які по своїй частоті збігаються з власними 
коливаннями мікроорганізмів, впливати на патогенні мікроорганізми в нашому тілі і 
руйнувати їх, посилюючи ці коливання; 
використовувати 600 програм або скласти індивідуальну програму за допомогою 
програмного забезпечення містить понад 5000 програм; 
отримувати кожен день автоматичний комплекс за допомогою програми 
WebWellness. 
 
 

DevoHome  
Казимира Малевича вул., 15, Київ, Україна 
(+380 95) 667 95 77 
E-mail: devohomeshop@gmail.com 
Web: Devohome.com.ua 
TM DEVOHOME – український виробник домашнього текстилю та одягу з коноплі. В 
наших виробах ми використовуємо тільки натуральні екологічно чисті матеріали та 
конопляне волокно, що було вирощене в Україні. 
Ми власноруч шиємо натуральний текстиль для дому з конопляного волокна та одяг 
з конопель. Слідкуємо й ретельно підходимо до кожного етапу створення своїх 
продуктів: натуральних ковдр, наматрацників з натуральним наповнювачем, 
натуральних подушок та покривал – починаючи з дизайну й закінчуючи упаковкою 
готових виробів. Тому на 100% впевнені у їх якості та зручності. 
Навіщо Вам потрібні вироби з конопель? Це натуральні речі, що працюють на 
здоров'я вашої родини. Завдяки природним властивостям конопель ці вироби 
гіпоалергенні та сприяють правильній терморегуляції. Конопляна тканина дихає, 
захищає шкіру від зовнішніх подразників і навіть лікує. Натуральний текстиль і одяг з 
конопель особливо рекомендовані алергікам та дітям, у яких особливо чутлива ніжна 
шкіра. 
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EcoMan TM 
(+380 63) 273 25 05 
E-mail: ecoman.tm@gmail.com 
Facebook: tm.ecoman 
Ми компанія з 4-х річною історією, що займається виробництвом і продажем 
авторської продукції з КОНОПЛІ, АМАРАНТУ І ОЧЕРЕТУ. Також надаємо послуги з 
реалізації та просування всієї продукції крафтових виробників, що відповідає еко 
стандартам! Не допустимо підробок! Перевага роботи з нами полягає в тому, що ми 
ретельно стежимо як за якістю своєї продукції, так і за якістю продукції наших 
партнерів. Часто їздимо на виробництво, також виступаємо на виставках і 
влаштовуємо регулярну дегустацію продуктів. Нашу продукцію можна придбати у 
нас або кур'єром, на виставках. 
 
 

JUNIMED 
(+380 95) 621 53 37 
E-mail: 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. 
 
 

Lacon 
(+380 96) 020 28 35 
Побудований та діє сучасний міні молокозавод з виробництва сирів, переробки 
молочної продукції з власної сировини. Застосовується автоматизоване 
безконтактне доїння овець високоякісним імпортним обладнанням. За роки роботи 
отримано безцінний досвід виробництва елітних сирів Рокфор (roquefort), пекоріно, 
брі, камембер, фета, таледжіо та інших. Наша продукція є унікальною для 
вітчизняного сирно-молочного ринку за сукупністю таких характеристик, як користь 
та безпека для організму і здоров’я людини, екологічність, неперевершені смакові 
якості та кулінарні можливості. Виготовляємо 100% натуральний продукт з 
природним терміном зберігання. 
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LAVRIL BEAUTY (ЛАВРІЛ БЬЮТІ) 
Ахматової вул., 22, Київ, Україна 
(+380 97) 913 15 28 
E-mail: alla.kovalenkova@gmail.com 
LAVRIL BEAUTY натуральна косметика для обличчя і тіла на основі масла конопель. 
Ідея створення такої косметики народилася від натхнення властивостями рослини 
коноплі. Це одне з найдавніших рослин на нашій Землі.  
Одне нам точно відомо, що ця рослина має лікувальні властивості і допомагає 
людству поліпшити здоров'я. Конопляна олія багата на вітаміни і мікроелементами.  
Природні антиоксиданти олії конопель попереджають передчасне старіння шкіри, 
вона зволожує, живить, лікує, тонізує і нормалізує її, роблячи з будь-якого типу - 
нормальний тип шкіри. 
 
 

Liqberry – ягідні пасти 
Польовий пров., 6, Київ, Україна 
(+380 44) 456 18 34 
(+380 50) 462 80 45 
(+380 67) 889 44 11 
E-mail: info@liqberry.com 
Web: http://liqberry.com/ 
Ягідні пасти LIQBERRY - це багатофункціональний органічний продукт, вироблений з 
дикорослих ягід за унікальною 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 корисніша за 

свіжу ягоду; 
- Це натуральні вітаміни і безліч інших корисних речовин, які доступні цілий рік, 

а не тільки в сезон. 
Схвалено Міністерством охорони здоров'я України. Потужний оздоровчий ефект 
підтверджений провідними інститутами. 
 
 
 



 

7 
 

 

 
Oilextra 
Ак. Паладіна пр-т, 32б, Київ, Україна 
(+380 96) 840 50 42 
E-mail: Oilextra2018@gmail.com 
Web: Oilextra.com.ua 
Виробники нішевої рослинної олії, та натуральних паст. В наявності та під 
замовлення. Індивідуальний підхід до клієнтів. 
Дрібний опт, роздріб. 
 
 
 

ONUKA ТМ, SVITFIT ТМ 
Асканія вул., 11, с. Крюковщина, Київська обл, Україна 
(+380 95) 680 09 50 
E-mail: onuka.in.ua@gmail.com 
ТМ ONUKA - український виробник натурального мармеладу без цукру, на основі 
соку та меду. 
ТМ SVITFIT - виробник натуральних протеїнових батончиків з насиченим смаком 
фруктів, ягід з додаванням насіння та горіхів. 
 
 
 

Pastourelle TM (Алтинівський Сирзавод ТОВ) 
(+380 67) 827 83 55 
E-mail: selivanova@brie.com.ua 
Web: http://pastourelle.com.ua/ 
ТМ «Pastourelle» — українська компанія, яка виробляє якісні м'які сири з білою 
пліснявою використовуючи тільки натуральну сировину сертифікованих 
фермерських господарств та дотримуючись найвищих світових стандартів 
виробництва. 
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PRESENT зі Львова 
Левицького вул., 9, Львів, Україна 
(+380 97) 443 63 23 
E-mail: ivanmihovych@gmail.com 
Web: www.present.lviv.ua 
Виробництво меду з різними смаками та арахісової пасти. У Львівській області  
знаходиться село Підгайчики, де є власна пасіка. На пасіці ми виготовляємо мед з 
кавою, корицею, какао, малиною та іншими натуральними 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 власному маркуванню, а також представляємо варіанти різних 
наборів (з фанери, картону, дсп) з нашої продукцією. А також займаємось порізкою 
та виготовленням стендів, подарункових наборів. 
 
 

SIBERIAN WELLNESS 
Тверська вул., 2, Київ, Україна 
(+380 50) 563 60 16 
E-mail: vvvvtttt@ukr.net 
Web: https://ua.siberianhealth.com/ru/ 
Міжнародна Компанія SIBERIAN WELLNESS світовий лідер у виробництві та 
продажу натуральної продукції для здоров’я, краси та спорту. В асортименті Компанії 
до 250 найменувань різних видів продукції. Вся продукція офіційно сертифікована в 
Україні та країнах Євросоюзу. Продукція Компанії доступна в 65 країнах світу. 
 
 

SPROUT OF LIFE 
Вчительська вул., 20, Слов’янськ, Донецька обл., Україна 
(+380 95) 813 000 5 
E-mail: artel_keramist@ukr.net 
Виробник екологічно чистих керамічних виробів (посуду, квіткових вазонів, 
спраутерів для мікрозелені). 
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Thermomix Ukraine 
Сікорського вул., 46, Київ, Україна 
(+380 50) 308 73 66 
E-mail: albinasot66@gmail.com 
Thermomix TM 6 – найкраща кухонна техніка в світі. Наші клієнти – це ті, хто цінує 
час, комфорт, якість, швидкість, легкість приготування та неймовірні смакові 
відчуття. 15 приладів, та майже 40000 рецептів з усього світу в одному роботі-кухні 
зробить процес приготування казкою на Вашій кухні. 
 
 

Tupperware 
Велика Васильківська (колишня Червоноармійська) вул., 79, Київ, Україна 
(+380 99) 448 91 49 
(+380 63) 825 02 54 
(+380 97) 149 24 60 
E-mail: 716_alekseeva@tupperware.ua 
Tupperware - всесвітньо відомий виробник ексклюзивного високоякісного посуду для 
дому і кухні. Вироби Tupperware кардинально поліпшують життя людей за рахунок 
раціональної економії ресурсів та інноваційних технологій, допомагаючи зробити 
харчування 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 надійність. 
 
 

TURCOFFEE 
(+380 97) 742 76 20 
E-mail: ira.vig@ukr.net 
Компанія Turcoffee-український виробник кави, представляє натуральну каву по-
турецьки, приготований на першому в світі апараті, що імітує ефект «розпеченого 
піску», який за 2 хвилини приготує 2 порції справжньої кави по-турецьки з 
традиційною пінкою і приголомшливим ароматом. Також представляємо купажі 
різних сортів арабіки та робусти і 100% -й арабіки ультратонкого помелу в упаковках 
по 100 і 250 грам. Наша місія-навчити всіх любителів кави по-турецьки вибирати 
«правильну каву», з огляду на особливості помелу і правильну обжарку, 
використовувати тільки натуральні, корисні продукти. 
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V.Petrov, TM 
(+380 67) 693 30 90 
E-mail: petrovvp@ukr.net 
У 2005 році на новій площі 81 га волонтер із США, який вивчив природно-кліматичні 
умови місцевості, зробив аналіз ґрунту в Бостонській лабораторії (США). Виявилося, 
що місце розташування с. Струмок сприятливе для виробництва вина, так як 
знаходиться на одній географічній паралелі з відомою французькою провінцією 
Бордо. Саме для такого бордоського напрямку виноробства і було закладено понад 
76 га виноградників. 
Придбали необхідне обладнання, атестували виробництво, лабораторію і вибрали 
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 визначити «дві великі різниці» в українському 
виноробстві. 
 
 
 

Vільні 
(+380 63) 371 26 42 
E-mail: v.i.l.n.i@ukr.net 
Крафтові солодощі вільні:  
-від цукру,  
-від лактози,  
-від глютену,  
-від провини за солоденьке;) 
Виготовлені з активованої сировини. 
Насолоджуйся вільно! 
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АМАРАНТ ФГ 
Нижня Горова вул., 98, Черкаси, Україна 
(+380 68) 754 48 90 
(+380 63) 847 69 95 
E-mail: amarantbio@gmail.com 
Web: http://amarant-bio.at.ua/ 
ФГ «Амарант» за еко технологіями вирощує Амарант та Чіа.  
На сайті http://amarant-bio.at.ua/ продає безглютенові товари виготовлені з власної 
сировини та товари партнерів: високоякісний 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-кокосові для випікання безглютенового печива, 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 
(+380 097) 764 05 73 
E-mail: office.apiprodukt@gmail.com 
Web: www.apiprodukt.ua 
Продукти бджільництва – це натуральний, збалансований природою комплекс 
вітамінів, макро- та мікроелементів, амінокислот і поживних речовин. Створивши у 
1999 році спеціалізоване підприємство «Апіпродукт» вчені-біохіміки Протас О.Ф. та 
Мулявко Н.О. вклали в нього частину своєї душі, велику любов та професійне 
ставлення. Вони розробляли стандарти якості на базі Національного Інституту 
бджільництва ім. П.І. Прокоповича, створювали унікальні препарати, проходили 
лабораторні експертизи в Інституті Гігієни та Медичної екології ім. О.М. Марзєєва та 
отримали висновки ДСЕС при Міністерстві охорони здоров'я України. Цю справу 
продовжує сімейне подружжя Волинець Андрій та Світлана. Вони зуміли зберегти всі 
стандарти якості, створюють нові продукти, впроваджують цікаві проекти та постійно 
вдосконалюють свою роботу. 
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Арома Простір 
(+380 67) 354 03 01 
(+380 67) 382 16 06 
E-mail: aromaprostir@gmail.com 
Web: aromaprostir.com 
100% натуральні ефірні олії терапевтичного класу та аксесуари. Офіційний 
представник. Світовий бренд. Здоров’я, краса та розвиток. 
 
 

БДЖОЛЯРІЙ 
(+380 66) 574 69 99  
E-mail: Garbar.vitaliy@yandex.ua  
Виготовлення натуральних алкогольних, медових напоїв шляхом природного 
бродіння. 
 
 

Біоліка 
(+380 67) 952 99 40 
E-mail: Lvr7@ukr.net 
Виробництво та продаж власних продуктів для здоров'я. 
 
 

ВЕРДЕ ВАХЕ, ТОВ  
Тихвінський пров., будинок 8/1, офіс 1, Київ, 03028, Україна 
(+38 097) 137 88 98 
E-mail: verdewahheua@gmail.com 
Web: verdewahhe.com.ua 
Група компаній VERDE WAHHE LTD складається з трьох компаній: VERDE WAHHE 
MED, VERDE WAHHE OXYGEN, VERDE WAHHE HERBAL & MINERALS.  
VERDE WAHHE LTD - це організація, що формує й виконує принципи соціальної 
активності, інноваційного підходу в розробці та реалізації екологічних товарів 
та послуг.  
На виставці будуть представлені екологічні (не містять токсичних речовин) товари, 
що мають багатий комплекс мікро та макро елементів.  
Ці природні комплекси допомагають відновити дисбаланси в організмі, отримані від 
різних недуг, наділяють енергією і поліпшують психічний стан людини. 
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ГАМАРДЖОБА ГЕНАЦВАЛЕ 
Промислова вул., 5, Вишневе, Київська обл., 08132, Україна 
(+380 99) 555 18 00 
E-mail: info@genacvale.kiev.ua 
Facebook: TastetheGorgia 
Грузинська кухня в уяві більшості асоціюється з багатством смаків і ароматів. Саме 
цей постулат став фундаментом для створення спільної Українсько-Грузинської 
компанії, яка імпортує якісні, натуральні спеції, приправи та соуси з Грузії для 
Українських споживачів. А також, виробляє екологічно чисті соуси в Україні. 
 
 

Грузинська Домашня Лавка 
Вершигори вул., Київ, Україна 
(+380 93) 552 31 34 
Грузинська Лавка має 2 роздрібні магазини в м. Києві, за адресами: 
вул. Вершигори 1, вул. Шептицького 22. Працюємо на ринку більше 3 років. 
Основний напрямок – це сулугуні сир, до 20 видів. 
Все інше є прекрасним доповненням для гурманів грузинської кухні: спеції, соуси, 
витримана овеча бринза і звісно домашнє грузинське вино. 
 
 

Еко Чіпси 
Бориспільська вул., 30 Київ, Україна 
(+380 66) 286 68 47 
(+380 63) 653 76 09 
E-mail: fruitchips@ukr.net 
Facebook: 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. 
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ЖИВА СИЛА ВИНОГРАДУ 
Пішонівська вул., 32, кв. 60, Одеса, 65029, Україна 
(+380 48) 709 00 90 
(+380 63) 218 87 76 
E-mail: vivam.clab@gmail.com 
Web: www.vivam.club 
Торгова марка «Жива сила винограду» виготовляє продукцію на основі концентрату 
зі шкірки та кісточок темних сортів винограду. Продукція виготовляється в Україні з 
якісної європейської сировини. Продукти рекомендовані для підвищення рівня 
гемоглобіну в крові, зміцнення імунітету, профілактики захворювань серцево-
судинної системи, підвищення працездатності та заспокоєння нервової системи. 
Продукція рекомендована дітям від 3 років та дорослим.  
Продукти мають різні форми випуску: «Гемоглобін Нектар Плюс» - пластикова 
пляшка ємністю 250 мл, «Гемоглобін Бебі Плюс» - цукерки 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.  
 
 

ЖИТНЯ СИЛА, ТМ 
Автотранспортна вул., б. 3, Дніпро, Україна 
(+380 56) 767 13 16 
E-mail: Zhitna.sila@gmail.com 
Web: http://zhitnjasila.ua/ 
https://www.instagram.com/zhitnja_sila/ 
Ми випікаємо натуральний, смачний хліб, щоб щодня Ви могли насолоджуватися 
смаком здоров'я. З кожною скибочкою хліба, кожною хлібною крихтою Вам 
передається сила зерна, пробуджена 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». 
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ЗАКРОМА ТАЙГИ 
ФОП ОНИСЬКО Г.В 
(+380 97) 462 45 58 
E-mail: zakroma.taygi@gmail.com 
Web: http://rodniki-sibiri.com  
 «Закрома тайги» представляє в Україні тм «Родники Сибири» - члена союзу 
виробників. Виробляє засоби з оздоровчими, лікувально-профілактичними 
властивостями. Бальзами і мазі створені на основі дикоростучої природної сировини 
тайги, без консервантів та хімічних добавок. Вони уповільнюють процеси старіння, 
здійснюють профілактику та усунення багатьох захворювань, підтримують 
нормальну життєдіяльність. Продукція відрізняється високою ефективністю, якістю 
та екологічною чистотою, оцінена фахівцями Томського НДІ курортології в області 
відновлювальної медицини. КОСМЕТИКА БЕЗ ХІМІЇ - КРАСА БЕЗ ЖЕРТВ! 
 
 

Зелена Корова ТМ 
(+380 63) 804 90 66 
(+380 96) 842 68 63 
E-mail: manager@zelenakorova.com.ua 
Web: https://zelenakorova.com.ua/ 
ТМ Зелена Корова це оригінальні рослинні продукти харчування. Наші продукти не 
містять ГМО, залишків пестицидів та виробляються із якісної сировини. Наші 
смаколики підходять для вегетаріанців та веганів, для тих, хто веде здоровий спосіб 
життя та для тих, хто хоче спробувати щось новеньке. Ми самі є споживачами 
продукції, яку виробляємо. 
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ЗЕРНОВИТА, ТОРГОВИЙ ДІМ 
(+380 99) 534 60 34 
E-mail: info@zernovita.com 
Web: 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 виробництва 
для здорового харчування. 
Сучасні технології та старовинні рецепти надають продуктам винятковий смак та 
аромат. Проста, ергономічна упаковка продукції ТМ «Зерновита» забезпечує її 
багаторазове використання та покращені умови зберігання продукту.  
ТМ «Зерновита» особливо сподобається прихильникам здорового харчування: на 
кожній упаковці подана інформація про харчову цінність вітамінів та мінералів, що 
містяться у крупах. 
Також Ви зможете поповнити колекцію рецептів новими та оригінальними ідеями.  
Смакуйте лише корисним від ТМ «Зерновита»! 
 
 

Золоті Гори ТОВ 
Смт Опішня, Полтавська обл., Україна 
(+380 96) 344 39 97 
E-mail: alekskuzub@gmail.com 
З 2017 року займається рослинництвом. Землі, які підприємство використовує, та 
продукти виробництва сертифіковані ТОВ «Органік Стандарт» як органічні.  
У 2019 році перший врожай органічної малини. Зі своєї малини робимо пастилу, до 
складу якої входять всього дві складові: малина та цукор. 
 
 

КЕДРОВА ЖИВИЦЯ 
Бутоми вул., 3 Б, кв.7, 54038, Миколаїв, Україна 
(+380 93) 062 46 45 
E-mail: svetlanasydeva@gmail.com 
Кедрова живиця - єдиний у світі натуральний препарат, який лікує майже усі хвороби 
і є гарним засобом для омолоджування організму. 
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КУМИС та МАСЛО 
Ломоносова вул., 54, Київ, Україна 
(+380 97) 577 17 28 
E-mail: 0977761728@mail.ua 
Наша основна спеціалізація – це виробництво натуральних продуктів з гарбуза 
(халва з гарбузового насіння, цукати, натуральна олія, карамелізоване насіння). 
Гарбуз – це сила! 
А також займаємось розвитком культури 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  
(+380 98) 011 90 80 
E-mail: lecithinua@gmail.com 
Web: lecithin.com.ua 
Лецитин Україна. Оптова та роздрібна  продаж дієтичної та харчовою домішки 
лецитин соняшний (Е322). Використовується як дієтична добавка в щоденному 
раціоні. Містить 97-98% фосфоліпідів. Має форму порошку. Відновлює мембрани 
клітин, покращує роботу печінки мозку та нервової системи. Має сертифікат безпеки 
ISO-22000, кошер. Сертифіковано на відповідність стандартам України. 
 
 

Лiс - здоров'я сім'ї 
Градний Узвiз вул. 16а, Луцьк, Україна 
(+380 98) 789 96 33 
Web: Lis-oil.com 
«Ліс» - сама назва нашої компанії говорить за себе: натуральність, близькість до 
природи, органічність і незайманість. Ми віджимаємо харчові олії на дерев'яному 
пресі без підігріву та електрики. Сировина використовується лише найвищої якості. 
Наша продукція має терапевтичну дію, оскільки ми зберегли в ній всі природні 
компоненти і структури. Нам важливо робити по-справжньому якісну продукцію, щоб 
зберегти і посилити ваше здоров'я, щоб росли здорові покоління. В нас тільки 
справжнє. 
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Мантека Арахісова паста ТОВ 
Пасічна вул., 43, Львів, Україна 
(+380 67) 246 48 43 
(+380 93) 535 25 14 
E-mail: mantecapb@gmail.com 
Web: Mantecapb.com 
Арахісова паста – міф чи реальність?  
Дивлячись американські фільми, усі ми, так чи інакше, стикалися з арахісовою пастою. 
Ми бачили як Бред Піт насолоджується смаком пасти у «Знайомтесь Джо Блек», і як 
Том Круз у «Війні світів», під час нашестя інопланетян, робить сендвіч з арахісовою 
пастою та джемом для своїх дітей.  
Арахісова паста є невід‘ємною частиною культури США: понад 300 млн кг цього 
продукту з‘їдається у штатах щорічно, 75% американських сімей їдять арахісову пасту 
на сніданок щодня, а 20-й президент США Джеймс Абрам Гарфілд говорив: «Людина 
не може жити на одному хлібі, їй також потрібна і арахісова паста».  
Чому ж американці так люблять арахісову пасту? 
Арахісова паста містить цінний рослинний білок і корисні жири. Завдяки високій 
енергетичній цінності, з'ївши навіть дві ложки пасти, ви зможете надовго втамувати 
голод і отримати порцію вітамінів та мінералів. Продукт не містить холестерину  і 
позитивно впливає на стан серцево-судинної системи організму. А також, за рахунок 
високого вмісту клітковини, паста сприяє здоровому травленню. В арахісовій пасті у 
величезній кількості присутній ресвератрол – природний антиоксидант із низкою просто 
магічних властивостей, який продається у аптеках за шалені кошти. Ну і врешті решт  – 
це просто дуже смачно!  
Чому натуральна арахісова паста маловідома в Україні? Завдяки великим бізнес 
корпораціям, яким вигідно продавати дешевий за собівартістю продукт із 
емульгаторами та дешевими жирами, на поличках наших магазинів стоять лишень 
глянцеві пасти, які із справжніми арахісовими пастами не мають нічого спільного. 
Нашою метою та місією є познайомити як можна більше людей із правдивим 
продуктом. Ми хочемо, щоб у кожному українському домі у кухні на поличці стояла 
баночка правдивої арахісової пасти. А якщо це буде продукція нашого виробництва 
MantECA  – ми будемо щасливі двічі!  
Як долучитися до проекту Арахісова паста MantECA?  
Дуже просто! Пишіть нам у Instagram та Facebook, дзвоніть на номери телефонів, 
контактуйте на сайті www.mantecapb.com. Ми раді знайомитися із однодумцями та 
знаходити шляхи співпраці. Українці варті вживати натуральне! 
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МАСАЖ ГУАША 
(+380 95) 829 44 69 
E-mail: salons@ukr.net 
Масаж Гуаша дуже ефективний в лікуванні неврозу, безсоння, алергічних проявів, 
стану після стресів, захворювання суглобів і залежності, будь-то порушення 
обмінних процесів (надмірна вага) або тютюнопаління. 
 

 

Медицина здоров'я 
(+380 67) 177 80 97 
E-mail: Ludmilacip@gmail.com 
Skype: Blagodaru789 
Семенюк Людмила Іванівна - діагност-клініцист, реабілітолог, дослідник, доктор 
Комплементарної медицини, фахівець з мікроскопічного дослідження нативной 
(живої краплі) крові, магнезіолог, засновник центру духовного і фізичного розвитку 
"Радість життя", член Української асоціації народної мануальної терапії, Майстер 
Золоті Руки . 
Європейське суспільство натуральної медицини нагородило: 
- високою нагородою - Почесною медаллю ім. Авіценни за досягнення в галузі 
впровадження високоефективних методів і засобів діагностики і природного 
оздоровлення; 
- високою нагородою - Почесною медаллю ім. Парацельса за досягнення в 
практичній діяльності. 
Має приватну практику на Кіпрі, в Німеччині, у Франції. 
 
 

Мел-ок 
Карбишева вул., 22, Київ, Україна 
(+380 99) 629 07 00, (+380 96) 083 80 94 
(+380 93) 021 66 02, (+380 44) 334 30 12 
E-mail: miss.septima@yandex.ru 
Web: mel-ok.com 
Ми компанія «Мел-ок» - для тих, хто любить поїсти крейду та глину, а також 
використовувати натуральну косметику без хімії. Успішно працюємо з 2010 року. 
Самостійно виробляємо косметику в склад якої входить великий відсоток лікувальної 
глини. 
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Наша крейда для їжі, що видобувається в унікальних екологічно чистих родовищах 
України, є повністю натуральним. Крейда складається в основному з карбонату 
кальцію (більше 98%) з невеликою кількістю мулу і глини. 
Природна глина, має унікальні оздоровчі та лікувальні властивості. Видобувні з 
екологічно чистих місць, глини всіх видів містять безліч природних мікроелементів, 
які сприятливим чином впливають на організм. 
Наша компанія відкрита для пропозицій. Ми давно співпрацюємо з торговими 
мережами, інтернет майданчиками і приватними підприємцями по всій Україні. 
Йдемо на індивідуальні умови для тривалої співпраці. Дуже вигідні оптові ціни і 
гарантія швидкої поставки продукції. 
 
 

НАТУРАЛЬНІ ЕСЕНЦІЇ, ТОВ 
Морехідна вул., 2А, оф. 213 Миколаїв, Україна 
(+380 93) 948 07 96 
E-mail: thetrueessenceltd@gmail.com 
Web: www.essencii.com 
Компанія «Натуральні Есенції» виробляє гідролати, ефірні олії та вирощує лікарські 
рослини. Основна особливість підприємства - переробка тільки вітчизняної сировини 
і виробництво на рівні світових стандартів. Продукція компанії сертифікована. 
Головним продуктом є гідролат рослин. Що це таке? Це слабокисла водяна 
суспензія легких речовин рослини. Завдяки технології ці речовини в гідролаті 
зберігаються такими ж, які вони були і в рослині.  
У гідролаті міститься мала кількість компонентів ефірних олій, а також органічні 
кислоти, пігменти, вітаміни та інші корисні речовини. Відрізняється від квіткової або 
трав'яної води тим, що має інший молекулярний склад і його можна вживати 
всередину. Не містить спирту, консервантів, ароматизаторів. На світовому ринку цей 
продукт добре відомий і зарекомендував себе як VIP-продукт.  
Основні властивості гідролату: 
• Безпечний 
• надійний захисник імунної системи 
• допомагає відновлювати загальні сили, шкіру, волосся 
• запобігає передчасному старінню, поява зморшок 
• усуває загальну інтоксикацію організму 
Фахівці компанії нададуть необхідні рекомендації та допоможуть підібрати 
необхідний продукт індивідуально кожному. 



 

21 
 

 

Паперовий Еко Світ ПП 
Сяйво вул., 19/45, Львів, Україна 
(+380 66) 762 47 77 
E-mail: paperovijekosvit@gmail.com 
Web: https://pes.bigopt.com/ 
Ми є виробниками різноманітної паперової продукцї, переробленої з вторинної 
сировини. Найбільш популярними є офісний папір формату А4, еко блокноти, 
паперові пакети з ручками та саше, обгортковий папір.  
Наш проект має на меті популяризацію паперу, виготовленого з вторсировини і, як 
наслідок, збереження екології. Саме тому реалізація нашої продукції здійснюється 
фактично за собівартістю. 
 
 

Полімер, ПП ВКФ 
Соборний пр-т., 24, Запоріжжя, 69063, Україна 
(+380 50) 505 05 09, (+380 67) 15 111 15 
(+380 97) 288 82 22 
E-mail: info@pkf-polymer.com 
Web: trona.in.ua, pkf-polymer.com 
Нова ТМ «TRONA» інновація на ринку гіпоалергенних пральних ЕКО-порошків - 
основою безфосфатної формули порошку є сесквікарбонат натрію, аналог 
природного мінералу єгипетська сіль (ТРОНА). 
Пральний гіпоалергенний безфосфатний ЕКО-порошок ТМ «TRONA», виробляється 
в трьох видах: «TRONA Universal»; «TRONA Color»; «TRONA Sensitive». 
Переваги прального ЕКО-порошку ТМ «TRONA»: 
- гіпоалергенний, підходить для чутливої і дитячої шкіри; 
- не містить барвників, фосфатів і цеолітів; 
- безпечний для навколишнього середовища; 
- має високу миючу здатність; 
- захищає нагрівальні елементи прального обладнання від накипу. 
Вартість продукту доступна як для оптового, так і роздрібного споживача! 
 
 

Полуниця від Масленко 
(+380 66) 371 10 32 
Саджанці плодових дерев, кущів та рослин, насіння та добрива. 
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Сімейна екоферма eKoZa 
Коростень, Україна 
(+380 50) 330 71 91 
E-mail: Info.ekoza@gmail.com 
Web: https://ekoza-shop.com.ua 
Сімейна екоферма eKoZa – це натуральні сири з козиного молока. Наші кози 
зааненської породи – чемпіони молочного козівництва. Ця порода відрізняється 
високою плодовитістю і молочністю. Іх молоко не має специфічного козиного запаху. 
Кози цілий день на вільному випасі і тому молоко у нас відмінне. Ми використовуємо 
для приготування сирів тільки козяче молоко без консервантів, антибіотиків і 
домішок. Більшість кормів вирощуємо і заготовлюємо самі.  Всі сири готуємо 
власноруч за рецептурою французьких, швейцарських і італійських сирів. Козяче 
молоко – корисне, смачне, гіпоалергенне. Кожен сир з козячого молока – шедевр. 
Найкращий вибір для тих, хто цінує натуральні продукти! 
 
 

Сила Роду, Торгова марка, ТОВ «Сила Роду» 
Дніпро, Україна 
(+380 67) 000 15 90 
(+380 93) 833 00 05 
(+380 67) 544 87 40 
E-mail: sila.rodu@gmail.com 
Web: www.silarodu.com 
Український виробник органічної косметики та еко-миючих засобів. 
 
 

Спориш ТОВ  
(+380 97) 614 29 92 
E-mail: Sporysh.zt.denisuk@gmail.com 
Будь простим і чесним і світ сам здивуватися цьому як ніколи. Це те, чого йому так 
не вистачає ... Ми не придумали нічого нового крім того, що тепер давно існує.  
Ми варимо натуральні напої з ягід, фруктів, трав. Так, у нас все просто і чесно - 
натуральні дари природи і окріп. Іноді настає час повернутися до простого і зробити 
вибір на "свою користь"... ми робимо можливим здійснити це. Підприємство 
"Спориш" - натуральні напої, вироблені традиційним способом. 
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Твій Choco 
Драгомірова вул., 12, Київ, Україна 
(+380 50) 070 22 08 
E-mail: tvijchoco@gmail.com 
Instagram: tvijchoco 
Craft, vegan, кето та raw — це все найсмачніший шоколад Твій Choco. Ми створюємо 
натуральний чорний шоколад, який на 99% складається з какао. Саме тому це 
найприродніший та найкорисніший енергетик, який заряджає силою та настроєм на 
цілий день. Твій Choco містить лише терте какао, какао-масло та підслоджувач на 
вибір: мед, еритрітол або цукрова пудра. Для створення ми використовуємо 
технологію BEAN to BAR: від какао бобів — до готового шоколаду. Маємо шоколад 
на вагу та у подарункових упаковках. А також медіанти, цукерки, сухофрукти та 
горіхи в шоколаді. 
 

 

ТОП ЛІДЕР, компанія 
(+380 96) 429 66 30 
E-mail: 000sila.office@gmail.com 
Web: www.topleader.com.ua 
Компанія «ТОП ЛІДЕР» займається вирощуванням та переробкою насіння 
кондитерського соняшника. А саме виробництвом смаженого насіння ТМ «Привіт від 
друга» і «Сила», а також смачного та поживного десерту з ядра соняшника – крем-
халви LaStella. З 2020 року ми виробляємо і продаємо першу українську крупу кіноа 
ТМ «СИЛА ПРИРОДИ». 
Команда компанії «ТОП ЛІДЕР» це: 
- 27 років досвіду в агробізнесі 
- 13 років досвіду в оптово-роздрібному бізнесі 
- 5 років в бізнесі кіноа 
- ми вивели перший український сорт білої кіноа – «Олімп» 
- ми - перші та єдині виробники кіноа в Україні! 
Переваги української кіноа ТМ «Сила Природи»: 
- ніжний солодкувато-горіховий смак 
- упаковка із еко матеріалу 
- зіп-замок для зручності споживачів 
Кіноа «Сила Природи» за доступною ціною в еко упаковці для тих, хто піклується про 
своє здоров’я і здоров’я своїх близьких! 
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ХЕЛЕР КОСМЕТИКС ТОВ 
Московський пр-т, буд. 190-А, Харків, 61082, Україна 
(+380 68) 471 25 65 
(+380 50) 023 32 29 
E-mail: Healer21@ukr.net 
Web: www.healer.company 
ТОВ «ХЕЛЕР КОСМЕТИКС» - українська компанія-виробник лікувально-
профілактичної косметики на основі рослинних екстрактів, екологічно чистої 
сировини за власними рецептурами та новітніми технологіями. Компанія має три 
власні торгівельні марки: ТМ « Народний цілитель», ТМ « Балет» і ТМ « Healer 
cosmetics». 
Лікувально- профілактичні бальзами ТМ « Народний цілитель» добре знайомі як в 
Україні, так і за її межами. 
Тональний крем «Балет» - це відомий та перевірений часом бренд. 
Бальзами ТМ« Healer cosmetics»- це нова продукція, яку вже гідно оцінили багато 
споживачів. Косметичні бальзами для губ – це улюблена продукція молоді і підлітків. 
Великий асортимент косметичних засобів дає можливість кожному споживачу знайти 
для себе потрібний і корисний продукт, а команда компанії «Хелер косметикс» 
продовжує розширювати й удосконалювати його з урахуванням потреб та побажань 
споживачів. 
 
 

ФітапіСвіт 
Почайнинська вул., 57-59, Київ, Україна 
(+380 50) 311 04 51 
E-mail: ogiriaiv1@gmail.com 
Web: Fitapisvit.ukr.net 
Продукти харчування на основі продукції бджільництва. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ 
 

АгроБіз, аграрна торгова платформа 
Шопена вул., 22., Луцьк, Україна 
(+380 95) 188 90 27 
E-mail: info@agrobiz.net 
Web: http://agrobiz.net/ 
АгроБіз – універсальна Аграрна інтернет-платформа, на якій у кожного підприємства 
є можливості: 
- Створити інтернет-магазин або сайт; 
- Якісно та ефективно представити свої товари та послуги для продажу; 
- Отримувати гуртові та роздрібні замовлення; 
- Розмістити рекламний банер для підвищення іміджу підприємства; 
- Отримувати тендерні запити по покупці товарів. 
 
 

Видавництво «Колесо Життя» ТОВ 
Степана Бандери пр-т., буд.23, Київ, 04073, Україна 
(+380 44) 500 90 99 
(+380 44) 500 90 29 
E-mail: Sale.manager@kolesogizni.com 
Web: https://koleso-gizni.com.ua 
ТОВ «Видавництво «Колесо Життя» видає книги і журнали з 2006 року. Це науковий 
журнал «Колесо Життя», книги, арт-календарі і щоденники, ментальні і метафоричні 
карти тощо, орієнтовані на галузі філософії, психології та саморозвитку. 
Наша місія – це створення світу щасливих людей, які прагнуть до пізнання істини і 
сенсу життя, здорового способу життя, краси і творчості. 
Бестселерами видавництва є такі продукти для саморозвитку: 
Місячний календар-практикум, щорічний перекидний настільний календар, який 
видаємо з 2013 року. 
Тематичні набори МАК (метафоричних карт). Видаємо з 2008 року, одними з перших 
в Україні. Щоденники для саморозвитку, творчості та бізнесу («Щоденник особистих 
станів», «Бізнес-навігатор», «Щоденник інтуїції»). Видаємо з 2012 року. 
Дитячі авторські терапевтичні книги, ігри, розмальовки. Видаємо з 2014 року. 
Авторські книги з психології та філософії, збірники вибраних публікацій з журналу 
«Колесо Життя». Видаємо з 2012 року. 
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КОМПАСС Україна 
а/c 3122, Харків, 61072, Україна 
+380 67 571 62 31 
E-mail: office@kompass.ua 
Web: www.kompass.ua 
База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна» (450 000 компаній). 
Безкоштовна демоверсія – www.demo.kompass.ua 
Бази даних 45 млн. компаній з 75 країн світу на www.kompass.com  
Пошук покупців та імпортерів за кордоном. 
Бази даних для Emailрозсилання в Україні й за кордон. 
Онлайн-просування компаній в Україні та за кордоном - http://booster.kompass.ua 
Лінк-білдинг, розміщення SEO-статей. 
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 
(+380 44) 583 17 65 
(+380 44) 500 26 47 
E-mail: km@meddovidka.ua 
Web: http://www.meddovidka.ua/ 
"МедДовідка" - лідер на ринку України у галузі інформаційних послуг в галузі 
медицини, фармації, косметології та сфери медобслуговування. Наша мета - 
допомога в пошуках інформації про аптеки, клініки, стоматології, захворювання і ліки. 
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Редакція газети “Здоров’я і довголіття”, ТОВ 
Ак. Єфремова вул., 19-А, кв. 4, Київ; 03179, Україна 
(+380 44) 337 00 20 
(+380 67) 219 36 38 
E-mail: zidmail@ukr.net 
Газета «Здоров’я і довголіття» - одне з найкращих популярних медичних видань 
України. Тираж газети- 35 тисяч, 20 тисяч з яких розповсюджується за передплатою, 
15 тисяч – через роздрібну торгівлю. 
Видання має широку різновікову читацьку аудиторію, з якою підтримує активний 
зворотній зв’язок. Кожен номер готується на основі запитів читачів. 
Успіх газети полягає в її тематичній широкоплановості: поєднанні інформації про нові 
досягнення сучасної медицини, новини фармакології та унікальні методи 
нетрадиційної й народної медицини.  
Основні рубрики газети: 
«Сучасні технології» - нові методи офіційної медицини; 
«Живіть без хвороб» - найпоширеніші захворювання та способи їх лікування в 
офіційній та народній медицині; 
«Профілактика» - методи попередження хвороб за допомогою натуральних 
препаратів, тренажерів, аплікаторів, продуктів здорового харчування та інших 
засобів здорового способу життя; 
«Де полікуватися» - діяльність медичних центрів та інших медичних установ; 
«Очевидне-неймовірне» - розповідь про цілителів та людей, які мають незвичайні 
здібності; 
«Запитуйте-відповідаємо» - відповіді фахівців медицини на листи наших читачів. 
Передплатні індекси газети – 90247 (укр. мова ) та 37627  (рос. мова). 
 

 


