


 



 



 

 
 
 



 
 
 
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. 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
CHOICE 

Ізмаїльска 52 a, Білгород-Дністровський, Одеська обл., Україна 
(+380 97) 514 64 40 
E-mail: gishevcov@gmail.com 
Web: Choice.ua 
 
Натуральна косметика. Натуральні засіби по догляду за будинком. Добра їжа. Ми за еко 
життя.  
 
 

 
 

ECO-FRIENDLY 

Робітничий пров., 5, Рівне, Україна 
(+380 98) 008 07 87 
(+380 95) 008 07 87 
E-mail: eco-friendly@ukr.net 
Web: www.eco-friendly.com.ua 
 
ECO-FRIENDLY - ВИРОБНИК ОДНОРАЗОВИХ ПАПЕРОВИХ СОЛОМИНОК В УКРАЇНІ 
Наша компанія займається виготовленням паперових соломинок в Україні тому Ви не 
будете витрачати зайві кошти на доставку з інших країн. Ви можете зробити замовлення 
відразу на нашому виробництві та без посередників. 
 

 



 
 
         
 

 
 
 
 

    ECOWAY  

(+380 97) 812 33 11 
Instagaram: @ecowayofficial 
 
Наша продукція допомагає зменшити використання поліетилену в повсякденному житті. 
Усього 10 багаторазових мішечків можуть замінити від 700 пластикових, одноразових 
пакетів у рік. Ми хочемо показати, що кожен з нас здатний своїм вибором та вчинком 
змінити нинішню екологічну ситуацію. 

 
GF Trading 

Сверстюка вул., 19, оф. 902, Київ, Україна 
(+380 96) 378 03 80 
E-mail: gf_trading@ukr.net 
Web: www.gf.kyiv.ua 

Основний бізнес-напрямок нашої компанії - це дистриб'юція сублімованих ягід, фруктів та 
овочів. Ці продукти є новинкою для українського ринку роздрібних товарів, які все більше 
набувають популярності серед кондитерів та прихильників здорового харчування. 

 
GreekProduct 

(+380 93) 758 67 92 
E-mail: greekproduct.ukraine@gmail.com 
 
Натуральні продукти з Греції: оливки, маслини, оливкова олія і солодощі. 
 
 
 



 
 
 
 

 
    
   IMTD International 

Юридична адреса: Райдужна вул., 69, кв. 214, Київ, 02218, 
Україна 
(+380 44) 392 2250, (+380 67) 192 2250 
E-mail: imtdint@gmail.com 
Web: https://imtdint.org/ 
 
 

IMTD International - це потужне міжнародне кооперативне співтовариство, зареєстроване 
в Україні, що об’єднує велику кількість фізичних та юридичних осіб, які зацікавлені: у 
розвитку кооперативного руху, ділової активності, зміцненню виробничих потужностей, 
збільшенню товарообігу, налагодженні міжнародної співпраці та підвищенні економічного 
статусу своїх країн. IMTD International, є офіційним представником Інституту 
багатовекторної дипломатії IMTD (США) в Україні, а автор і керівник Програми США 
«Оздоровлення економіки України» - Давид Картозія є офіційним представником 
Споживчого Товариства IMTD International у США. 
 

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. 
 
 
 



 
 
 
 

    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 технологію. 

• Це 100% натуральний продукт, без консерватнів, 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. 

 
Pastourelle TM (Алтыновский Сырзавод 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. 
 
 
  



 
 
 

 
 

   PM INTERNATIONAL 

(+380 96) 563 99 44 
Web: 40259248.fitline.com 
РМ-International – компанія прямих продаж в галузі продуктів для здоров’я, фітнесу та 
краси. 
Наукова рада складається з більш як 300 кваліфікованих експертів з різним досвідом. 
Висока ступінь сертифікації (більше 50 патентів) та захист споживачів. 
Органічне харчування має ексклюзивну формулу NTC – технологія транспортування 
корисних речовин  у клітини організму, що допомагає краще справлятися з викликами 
повсякденного життя та сприяють гарній фізичній формі. Підтримує всі системи організму 
синергічно, що супроводжується видимими ознаками як за станом почуття, так і зовні: 
здорова шкіра, волосся та нігті, має лінійки посиленої дії впливу на окремі системи. 
Незамінне для дій, спрямованих проти старіння. Водорозчинна та міцельована структура 
споживання. Підходить будь-якій віковій категорії. Окремо виділені продукти для 
спортсменів та вагітних. 

  
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. 
 
 



 

 

 
 

  

  RAIN INTERNATIONAL 

А/с 57, Перемоги пр-т, 18, Київ, 01135, Україна 
(+380 96) 096 81 34 
E-mail: info@tobesave.com.ua, ukraine@rainintl.com 
Web: https://rainintl.com/ 
 
Компанія Rain International – це інноваційні технології в сфері здорового, екологічного, 
збалансованого, функціонального харчування на основі насіння рослин за унікальною 
технологією холодного віджиму. На 100% рослинне живе середовище в гелеобразній 
формі, без ГМО, консервантів і продуктів тваринного походження. Засвоєння організмом 
на 98%. 

 
SÁVE 

(+380 99) 773 87 57 
E-mail: info@tobesave.com.ua 
 

SÁVE - це про тебе та для тебе ❤ 
Ми виробляємо перші у світі солодощі на основі імбирного фрешу, перші в Україні дійсно 
смачні суміші суперфудів та дуууже смачну та хрустку гранолу з нашими сумішами. Всі 
наші продукти поєднує те, що вони: 
• містять безліч суперфудів та мінералів 
• зміцнюють імунітет та збагачують організм вітамінами та пробіотиками 
• повністю vegan та мають plactic-free пакування 

Продукція була створена лише для того, щоб зберегти Ваше здоров'я, гарний настрій та 
нашу планету. 
 
  
 
 
 



 
 

 

 

 

 

  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. 
 

 

TASTE of UKRAINE 

(+380 96) 344 44 38 
E-mail: amarantbio@gmail.com 
 
Мета проекту — показати родзинки та потенціал харчової галузі України; 
• сворити середовище комунікації (в т.ч. онлайн) українського та світового бізнесу; 
• дати можливість крафтовому виробнику знайти партнера/інвестора і розширити 
виробництво; 
• збільшити обсяги реалізації органічної продукції, стимулювати її виробництво; 
популяризація здорового способу життя через культуру харчування. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

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 аснована 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. 
 

YA 

(+380 97) 278 18 78 
E-mail: kletskayak@gmail.com 
Web: yacosmetica.com 
 
Людство винайшло косметику раніше, ніж почало одягатися в брендові та дорогі речі. Ми 
вибираємо тільки якісні продукти. Натуральна тільки YA - твоя косметика. 
 

АВЕДА ТОВ 

Перемоги пр-т, 174, кв. 86, Чернігів, Україна 
(+380 50) 877 80 00 
E-mail: Avada.ukr@gmail.com 
Web: goldenchakra.com.ua 
Оптова та Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування, біодобавки та косметичними 
товарами. 
 
 



 
 
 
 
 

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. 
 

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

ЕКОСЛАД 

(+380 66) 222 24 22 
E-mail: ecoslad@ukr.net 
Web: www.ecoslad.com.ua 
Крафтові солодощі без цукру, лактози та глютену від вітчизняного виробника. 
 
 



 
 
 

 

 

ГРІН-ВІЗА, ТОВ 

Харків, Україна 
(+380 57) 751 19 09 
E-mail: otdelmarketinga@green-visa.com 
Web: green-visa.com 
 
«Грін-Віза» - українська компанія-виробник продукції для здорового способу життя. 
Асортимент ТМ «Грін-Віза» налічує понад 200 найменувань: збалансоване харчування; 
косметика; фітопродукти з лікувальним ефектом; органічні миючі засоби з пробіотиками. 
У всіх продуктах відсутні ароматизатори, консерванти, барвники, збережені всі природні 
складові. Завдяки унікальним рецептурам і технологіям продукція має високу 
ефективність і біодоступність. Відкрито співпрацю з магазинами еко-продукції, 
фітоаптеками, медичними установами та спортивно-оздоровчими клубами. 
 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЖИВА ОЛІЯ 

(+380 93) 586 50 29 
E-mail: tsun999@ukr.net 
 
Живе масло - масло життя. 
Рослинні масла холодного віджиму - продукти, які добувають із насіння олійних культур 
методом холодного пресування. Сировиною для отримання рослинних олій служить насіння 
олійних рослин - льон, чорний тмин, розторопша, гарбуз, кунжут, волоський горіх і т.п. 
Нерафіновані олії першого холодного віджиму мають 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 
(+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.   
  
 



 
 
 
 
 
 

ЖИВА ЧАЙ 

(+380 73) 060 88 85 
E-mail: zhivachay@gmail.com 
Web: www.zhivachay.com 
 
Справжній і смачний трав'яний чай. Красиві зовні і корисні для здоров'я купажі. 
Асортимент більше 60 найменувань. Органіка. Без ароматизаторів, підсилювачів смаку. Без 
кофеїну.  
Продукт сертифікований. ОПТ і роздріб. 
Ідеальне рішення для еко-магазинів, інтернет-магазинів здорового харчування, для кафе і 
ресторанів. 
 
 

Живиця КЛУБ 

Поповича 48, с. Гурівщина, Київска обл., Україна 
(+380 63) 7555 703 
E-mail: zhivica.club@gmail.com 
Web: zhivica.club 
 
Чи багато безпечних для природи речей знаходиться у вашій оселі? Ми вважаємо що 
покращення ситуації з екологією залежить від кожного з нас і полягає в  усвідомленому 
споживанні товарів, перехід на біорозкладні товари та продукти багаторазового 
використання! Наш інтернет-магазин створений спеціально для того, щоб у кожної людини 
була можливість купити екологічні товари швидко, просто і не виходячи з дому. Також 
запрошуємо в Клуб людей, які готові відповідально підходити до свого вибору і створювати 
краще майбутнє для нашої сім'ї, громади, країни і для всього світу! 
 
 
 

 



 

 

 

 

Житомирський картонний комбінат ТОВ 

Майдан Станишівський, 7, Житомир, 10019, Україна 
(+380 412) 34 35 61 
E-mail: ztkk@ztkk.net.ua 
Web: cardboard.com.ua 
 
Житомирський картонний комбінат – це унікальні технології виробництва інноваційних 
видів екологічної та безпечної упаковки, які дають змогу створити високоякісну продукції з 
картону та паперу будь-якої складності. 
На ТОВ «ЖКК» випускається гофрокартон, папір для гофрування, картон, кілька різновидів 
коробок для яєць, лотки для фруктів та овочів. 
Ми сучасна компанія, потенціал якої складають сучасне технологічне обладнання, 
висококваліфікований кадровий склад та передові методи управління виробництвом. 
Компанія націлена на динамічне удосконалення в інтересах своїх клієнтів та партнерів. 
 

Еко Чіпси 

Бориспільська вул., 30 Київ, Україна 
(+380 66) 286 68 47 
(+380 63) 653 76 09 
E-mail: fruitchips@ukr.net 
Web: https://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 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. 

 

 

 
 



 

 

 

 
ЕКОМЕД, Науково-Виробниче Товариство з Обмеженою 
Відповідальністю  

Правди пр-т, 80-А // Кольцова бул., 14-Е // Хорива вул., 4, Київ, 04208, Україна 
(+380 44) 463 50 77 
(+380 96) 695 04 60 
(+380 66) 477 74 36 
E-mail: ofis@ekomed.com.ua 
Web: www.ekomed.com.ua 
 
НВО ЕКОМЕД – національний виробник засобів виключно рослинного походження для 
відновлення природних функцій клітин, органів та систем організму людини. Завдяки 
унікальній технології виробництва, що забезпечує високу активність та ефективність 
продукції, що виробляється, та відпрацьованим методикам її застосування, а також 
відсутність жодних синтетичних сполук у її складі не тільки практично унеможливлюють 
побічні реакції при лікуванні, а й стають просто незамінними для формування здорових 
власних функцій як дітям, так і для дорослих. 
 

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. 
 

ЛІС 

Instagram: catherine.sml 
Facebook: catherine.flower8 
 
«Ліс» - сама назва нашої компанії говорить за себе: натуральність, близькість до природи, 
органічність і незайманість. Ми віджимаємо харчові олiї 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. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
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! 
 
 



 
 
 
 
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. 
 

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 складі якої входить 
великий відсоток лікувальної глини. 
Наш 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. 
 
 
 
 
 



 

 

        

 

       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. 
 

Полное исследование организма Семенюк Людмила Ивановна 

 
(+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. 
 
 
 



 
 
 

 

 

Соломея ФГ 

С. Сокільники, Пустомитівський р-н, Львівська обл., Україна 
(+380 67) 674 49 42 
E-mail: Tanja-jaremchuk@ukr.net 
 
Спеціалізуємося на м'ясній продукції. Вигодовуємо, вирощеними на власному господарстві 
органічними зерновими 100 свиней-Мангалиць. Задля цього обробляємо 30 га землі. Із 
свинини виготовляємо копченості, в’ялимо, солимо, консервуємо. Є у нас  печінковий 
паштет «Зранку до сніданку», є сало з морквою «Український снікерс», є сало з часником 
«Антигрипін», навіть є сало з яблуками. Люди цінять нашу продукцію, бо вона така, як 
колись! Готуємо за старовинними рецептами, без жодних добавок, селітри, підсилювачів, 
замінників. Наш девіз – Чиста, чесна їжа. 
 
 

Соняшки ТМ, ФОП Тупицький А. М. 
 
Незалежності вул., 110 а, с. Білозір′я, Черкаський р-н., Черкаська обл., Україна 
(+380 50) 413 26 14 
(+380 96) 055 68 78 
E-mail: tynuzku2017@gmail.com 
 
Ми виготовляємо олію за особливою технології першого холодного віджимну. На виставці 
буде представлена олія: кунжутна, амарантова, конопляна, гарбузова, волоського горіха, 
часникова, лляна, рижію, виноградних кісточок, розторопші, чорного клину, соняшникова. 
Запрошуємо всіх  про дегустувати та придбати нашу унікальну олію. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

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 наи ̆смачнішии ̆ шоколад Твіи ̆ 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. 
 

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ Оксаны Чесновой 
Вита Почтовая, ул. Ивана Франка, 42 
(+380 67) 32 285 32 
E-mail: Lablove.wb@gmail.com 
Web: www.pranamassage.com.ua 
 
Наш центр пропонує масажні терапії на базі стародавніх знань сакральної медицини. 
Використовуємо тільки натуральні масла і фіто косметику. А також проводимо навчання на 
базі нашого центру масажним технікам та тематичні  семінари. Ми являємось офіційними 
дилерами італійської термальної косметики NITRODI  і французької фіто косметики Du Pilon 
Du Roy. В нашому центрі можна купити натуральне мило, шампуні, масла, креми та маски 
як для тіла так і для обличчя, ароматизована вода, термальна вода, продукти для лікування 
псоріазу і різних видів дерматиту, а також косметику по догляду за тілом для вагітних та 
діток. 

  



 

 

 

 

 

 

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. 
 

ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ, ГАЗЕТА 

Ак. Єфремова вул., 19-А, кв. 4, Київ; 03179, Україна 
(+380 44) 423 02 60 
(+380 44) 424 12 42 
(+380 67) 219 36 38 
 

E-mail: zidmail@ukr.net 
Web: http://www.zid.com.ua/ 
Одне з найкращих популярних медичних видань України. Тираж газети - 40 тисяч, 21 
тисяча з яких розповсюджується за передплатою, 19 тисяч – через роздрібну торгівлю. 
Щотижнева, день виходу з друку — вівторок. Має широку різновікову читацьку 
аудиторію, кожен номер готується на основі запитів читачів.  
 
 



 
 
 
 
 
Основні рубрики: 
«Сучасні технології» - нові методи офіційної медицини; 
«Живіть без хвороб» - найпоширеніші захворювання та способи їх лікування в офіційній 
та народній медицині; 
«Профілактика» - методи попередження хвороб за допомогою натуральних 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. 
 
 

Колесо Жизни, видавництво ТОВ 

Степана Бандери пр-т, 23, 4-й пов., Київ, Україна 
(+380 44) 500 90 99 
(+380 44) 500 90 29 
E-mail: info@kolesogizni.com 
Web: http://kolesogizni.com/ 
 
Протягом 10 років ТОВ «Видавництво «Колесо Жизни» завойовувало ринок України, 
щомісяця видаючи однойменний журнал, який має особливу місію і високі цінності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

КОМПАСС Україна, ПрАТ 

а/c 3122, Харків, 61072, Україна 
+380 67 571 62 31 
E-mail: office@kompass.ua 
Web: 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 
(+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. 
 
 

 
 

 


