


BESARABIA
 N (+380 50) 359 68 39
 @ Iva3825@gmail.com

Натуральні вина.

BEZCAXAPA
Феодори Пушиної вул., 8, Київ, 
Україна
 N (+380 95) 246 47 33  

(+380 93) 669 18 63
 @ Bez.caxapa.2016@gmail.com
 w Bezcaxapa.com.ua 

instagram.com/bez.caxapa
Унікальний смак та користь цукерок 
bezCAXAPA не залишить байдужим нікого. 
Тільки натуральні складники без додаван-
ня цукру, штучних барвників та консер-
вантів зможуть довести, що корисне може 
бути також дуууже смачним. Кожна цуке-
рочка виготовлена за найвищими стан-
дартами якості, та готова приносити ра-
дість всім бажаючим. Цукерки ідеально 
підійдуть дітям, спортсменам, веганам, а 
також тим, хто любить своє тіло.

BIORESTORE 
(ТОВ «БІОРЕСТОР»)
Любомира Гузара пр-т, 46-Б, офіс 
108, Київ, Україна
 N (+380 50) 341 11 56 
 @ info@biorestore.com.ua
 w https://www.biorestore.com.ua/ 

Компанія BioRestore представляє пакети, 
які можна перетворити на добриво. 
BioRestore пропонує ринку вироби з рос-
линного біопластику, який повністю роз-
кладається і не залишає по собі токсично-
го сліду. Пакети виготовлені з відновлю-
вальної сировини: крохмалю, гліцерину та 
фарб на рослинній основі. Всі продукти 
відповідають національним та міжнарод-
ним стандартам: ДСТУ EN 14995:2018, EN 
13432:2015, Home Compost, TÜV Austria. 
Головною перевагою виробів з рослинного 

біопластику є можливість компостування 
в домашніх умовах, яке відбувається за 
120 днів. В асортименті представлені – па-
кети для покупок, пакети для сміття, хар-
чова плівка, пакети для прибирання за до-
машніми тваринами.
Завдяки використанню продукції 
BioRestore, на сміттєзвалищах не опиниться 
близько 2 мільйонів пластикових пакетів на 
рік. Наша компанія прагне сформувати 
культуру використання рослинного біоп-
ластику, ощадливого споживання та залиш-
ку по собі мінімальної кількості відходів. 

BLUE BIRD GROUP LTD
Маршала Тимошенко вул., буд. 29, 
оф. 249, Київ, Україна
 N (+380 97)  238 18 08
 @ Sev141063@gmail.com

Здорове харчування в сучасному світі 
це не просто гасло, а перший і головний 
спосіб подбати про себе. Цей підхід ліг в 
основу нашої діяльності.
Компанія BBG – це якість та інноваційні 
харчові технології, спрямовані на турбо-
ту про вашу красу, здоров‘я і відмінно-
му самопочутті.
Ми вже 12 років на ринку функціональ-
ного харчування, а тому встигли вивчи-
ти цю нішу від і до. Сьогодні ми виро-
бляємо і пропонуємо широкий асорти-
мент корисних і смачних Суперфуд, 
покликаних зробити вас здоровіше.
Місія компанії BBG – оздоровлення на-
ції через здорове харчування.

BON JOUR ÇAVA
Вінтера бул., буд.46, офіс 6, 
Запоріжжя, Україна
 N (+380 98) 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 стій-
кість; – відсутність алергічних реакцій.

CHOICE
Ізмаїльска 52 a, Білгород-
Дністровський, Одеська обл., Україна
 N (+380 97) 514 64 40
 @ gishevcov@gmail.com
 w Choice.ua

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

DAL COURE 
М.А. Шептицького вул., Київ, 
Україна
 N (+380 67) 368 94 34

Наша компанія займається виготовлен-
ням ароматичних свічок із сої, масажних 
свічок з натуральних масел. Свічок для 
декору. Всі складові натуральні, очищені, 
не викликають алергії. А головне, ми Не 
тестуємо свою продукцію на тваринах.

DIZOLVEUA
 N (+380 63) 128 66 53
 @ info@dizolveua.com
 w www.dizolve.com.ua

Dizolve – інноваційний еко-пральний 
порошок, який підходить для немовлят 
та всієї сім`ї. Унікальність Dizolve в тому, 
що він екологічний, гіпоалергенний та 
виконаний в формі пластин.
The Green Beaver – з моменту запуску в 
2002 році прагне до створення натураль-
них продуктів персональної гігієни без 
вмісту хімічних інгредієнтів, які негативно 
впливають на організм любої людини, осо-
бливо – немовлят. Компанія The Green 
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Beaver була заснована сімейною коман-
дою, Карен Кларк та Аленом Менардом, чиї 
дослідження в сфері пестицидів у фарма-
цевтичній промисловості сформували їх ін-
тереси до натуральних товарів. Вони най-
кращим чином використовують свої знан-
ня і створюють альтернативні, повністю 
натуральні засоби гігієни для всієї сім`ї.

DOTERRA 
 N (+380 93) 235 93 22 (viber, WhatsApp, 

telegram)
 @ yanaworlds@gmail.com
 w doterra.com

Компанія doTERRA – світовий лідер з ви-
готовлення ефірних масел терапевтич-
ного класу. Ефірні масла компанії 
doTERRA не містять ніяких наповнюва-
чів або штучних інгредієнтів. Саме такі 
ефірні масла захищають організм, в 
тому числі від вірусів і бактерій, напов-
нюють його енергією і поліпшують емо-
ційний стан.Можуть бути використані 
ароматично, зовнішньо та внутрішньо.
Компанія пропонує велику кількість 
ефірних масел для підтримки здоров‘я 
всієї родини. А також пропонує натураль-
ні і безпечні, чисті та ефективні засоби 
особистої гігієни, косметику, спа-засоби, 
БАДи та продукти для здорового способу 
життя на основі ефірних масел.

DUOLIFE
 N (+380 68) 865 52 37
 w http://myduolife.com

Ваш темп життя нагадує спринтерську 
гонку?
В галопі легко забути про найважливіші 
речі. Про себе. Тому ми нагадуємо вам, 
що для нас Ви є найважливіші.
Подбайте про свою красу ззовні та з се-
редини.
Живіть активно – виглядайте молодо.
Ви заслуговуєте на відпочинок та від-
новлення.
І нехай кожен ваш день стане особли-
вим…

EXTRA SALTY SNACKS, 
ФОП НАЗІХ УДЕХ
Проспект Перемоги, 56, Київ, 
Україна
 N (+380 50) 156 33 14
 @ Nazih.oudeh@gmail.com

ФОП «Удех Назіх» спеціалізується на ви-
робництві смажених горіхів.
Наше виробництво втілює старі традиції 
сходу з виробництва солоних горіхів. Ми 
пропонуємо унікальні за смаком про-
дукти індивідуально з урахуванням 
особливостей вашого ресторану, кафе, 
бару, магазину і т.п. Пропонуємо вам 
нашу продукцію вищої якості в еколо-
гічно чистій упаковці:
1. Мікс солоних горіхів (фісташки, фун-
дук, мигдаль і кеш’ю) «EXTRA» 100 г.
2. Мікс солоних горіхів (фісташки, фун-
дук, мигдаль і кеш’ю) «EXTRA» 150 г.
3. Мікс солоних горіхів (фісташки, фун-
дук, мигдаль і кеш’ю) «EXTRA» 250 г.
Ми відкриті до співробітництва і коопе-
рації.

GREEKPRODUCT
 N (+380 93) 758 67 92
 @ greekproduct.ukraine@gmail.com

Натуральні продукти з Греції: оливки, 
маслини, оливкова олія і солодощі.

GREENPACK
Сирецька вул., 54а Київ,, Україна
 N (+380 67) 457 23 58
 @ bioposud@rfaecotrade.com.ua
 w www. bioposud.com.ua

Компанія «РФА Екотрейд» представляє 
на українському ринку кілька напрям-
ків екологічних товарів.
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ БІОПОСУД НА 
ОСНОВІ КУКУРУДЗЯНОГО КРОХМАЛЮ TM 
AMELON – це сучасна альтернатива одно-
разовому посуду, існуючому сьогодні. 
Цей посуд створено з натуральних біоло-
гічних матеріалів, що відновлюються. 
Природний колір посуду з крохмалю – 

кремовий. Відповідає європейському 
сертифікату «OK Biobased». Найкраще на 
ринку співвідношення ціна / якість.
ОДНОРАЗОВІ ПАКЕТИ НА ОСНОВІ ПРИРОДНОЇ 
СИРОВИНИ TM BIOBAG. Відповідають євро-
пейському сертифікату «OK Biodegradable», 
та здатні повністю розкладатися в умовах 
компостування за декілька місяців.

GREENWAY 
 @ margin@forex.ua

Greenway – виробник екологічно чистої 
продукції. Це екохолдінг, який включає в 
себе кілька брендів. Greenway виконує 
мега важливу місію – поліпшення еколо-
гії в кожному будинку. Флагман компанії 
серветки з японського розсіченого мікро-
волокна. Це унікальне мікроволокно но-
вого покоління на основі японських роз-
робок, продукція високої якості і дійсно 
екологічна. Споживач продукції покра-
щує екологію в своєму будинку і звичайно 
ж на планеті в цілому, завжди отримує не-
перевершений результат чистоти та ком-
форту. Продукція: швабри для прибиран-
ня будинку, серветки для дому, для догля-
ду за тілом, для особи, для автомобіля, 
рушники, пральні пластини, чаї, напої для 
здоров’я , коктейлі для схуднення, БАДи, 
ефірні масла, уходова косметика і т.д.

H2ORGANIC & FITO
 N (+380 99) 439 84 49 

(+380 67) 424 64 50
 w www.fitolavka.zakupka.com

www.h2organic.com.ua
H2ORGANIC & FITO – це група компаній, 
що займаються виробництвом і реалі-
зацією натуральної органічної продукції 
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.
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Ми використовуємо тільки натуральну 
якісну органічну сировину.
Наша мета – відновлення краси і здо-
ров‘я!

JUST SWISS& UKRAINE
К.Малевича вул., 86л, п.3, оф.5, 
Київ, 01030, Україна
 N (+380 94) 924 77 91 

(+380 99) 324 72 09 
(+380 68) 324 72 09
 @ office@justukr.com
 w www.justukr.com

Компанія JUST на сьогодні випускає по-
над 100 видів продукції – засоби по до-
гляду за шкірою обличчя і тіла, високоо-
чищені ефірні олії, оздоровчо-профі-
лактичні креми, засоби для 
СПА-процедур. Вся продукція виготов-
ляється на фабриці у Швейцарії, що 
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 вико-
ристання природних ресурсів для ство-
рення нових продуктів.
Продукція JUST дарує енергію, красу, 
здоров’я та зміцнює імунітет. Всі товари 
виготовляються на основі лікувальних 
трав та ефірних олій. 

KAVA8 ТМ 
Соборна вул., 1 Б, с. 
Петропавлівська Борщагівка, 
К-Святошинський район, Київська 
обл., Україна
 N (+380 67) 281 88 88 
 @ kava8v@ukr.net

Компанія «Kava8» займається обсмажу-
ванням і розповсюдженням високоякіс-
ної кави. Ми обсмажуємо каву у власно-
му цеху на американському, газовому 
ростері Diedrich-12, займаємося відбо-
ром кавових зерен та упаковкою, щоб 
повністю контролювати всі процеси і не-

сти відповідальність за якість та смак 
нашого продукту. Кава, вирощена в різ-
них куточках світу, має різноманітний 
смак. Правильно вирощений сорт кави 
має більш, ніж тисячу різноманітних за-
пахів і відтінків. Ми використовуємо 
або моно сорта, або авторські бленди 
(суміші) тих же сортів без додавання 
консервантів, барвників, підмішування 
низькоякісних дешевих сортів кави. На 
кожній упаковці вказане конкретне по-
ходження зерна. Можливе індивідуаль-
не замовлення будь-якого сорту кави і 
створення купажу спеціально для Вас. 
Особливість нашого продукту у тому, що 
ми продаємо тільки свіжообсмажену 
каву. Дата обсмажування вказана на 
упаковці. Свідченням того, що кава 
дійсно свіжа – це наявність спеціально-
го клапана для дегазацій на упаковці.
Ми використовуємо середній ступінь 
обсмажування, але також є можливість 
обсмажити кавові зерна по Вашому ба-
жанню. Для того щоб обрати каву на 
Ваш смак, наш технолог здійснить виїзд 
для дегустації та налаштування кавово-
го обладнання. Також Ви можете відві-
дати наше виробництво і побачити весь 
процес виготовлення кави на власні очі.

LACON
 N (+380 96) 020 28 35

Побудований та діє сучасний міні моло-
козавод з виробництва сирів, перероб-
ки молочної продукції з власної сирови-
ни. Застосовується автоматизоване без-
контактне доїння овець високоякісним 
імпортним обладнанням. За роки робо-
ти отримано безцінний досвід виробни-
цтва елітних сирів Рокфор (roquefort), 
пекоріно, брі, камембер, фета, таледжіо 
та інших. Наша продукція є унікальною 
для вітчизняного сирно-молочного 
ринку за сукупністю таких характерис-
тик, як користь та безпека для організ-
му і здоров’я людини, екологічність, не-
перевершені смакові якості та кулінарні 
можливості. Виготовляємо 100% нату-
ральний продукт з природним термі-
ном зберігання.

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

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

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

LIFE SYNERGY
Кармелюка вул. 3, Тлумач, Україна
 N (+380 63) 638 73 07
 @ 4lifesynergy@gmail.com
 w 4life-synergy.com

Компанія LIFE SYNERGY виробляє орга-
нічні продукти для здорового харчуван-
ня. Організм людини потребує певного 
догляду. Гігієну треба дотримуватись як 
зовні так і з середини. За основу взято 2 
рослини: конопля та амарант. 
Основні товари компанії це конопляна та 
амарантова олія холодного віджиму, на-
сіння, каші, борошно, витяжки та протеїн.

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

(+380 50) 462 80 45 
(+380 67) 889 44 11
 @ info@liqberry.com
 w http://liqberry.com

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

NATURPACK
Червоноткацька вул., 46, Київ, 
Україна
 N (+380 44) 333 79 23
 N (+380 67) 284 88 12
 @ info@naturpack.com.ua
 w naturpack.com.ua
 ŗ instagram.com/naturpack.com.ua

 � facebook.com/naturpack.com.ua
Українська компанія Натурпак – поста-
чальник екологічного посуду та паку-
вальних матеріалів одноразового вико-
ристання, виготовлених з рослин. 
Асортимент товарів налічує більше 300 
позицій, охоплюючи всі необхідні кате-
горії посуду для закладів HoReCa. Всі ви-
роби компостуються з залишками їжі та 
розкладаються без залишку, не забруд-
нюючи навколишнє середовище.

PASTOURELLE TM 
(АЛТЫНОВСКИЙ 
СЫРЗАВОД ТОВ)
 N (+380 67) 827 83 55
 @ selivanova@brie.com.ua
 w http://pastourelle.com.ua

ТМ «Pastourelle» – українська компанія, 
яка виробляє якісні м‘які сири з білою пліс-
нявою використовуючи тільки натуральну 
сировину сертифікованих фермерських 

господарств та дотримуючись найвищих 
світових стандартів виробництва.

PM INTERNATIONAL
 N (+380 96) 563 99 44
 w 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 транспортуван-
ня корисних речовин у клітини організму, 
що допомагає краще справлятися з ви-
кликами повсякденного життя та сприя-
ють гарній фізичній формі. Підтримує всі 
системи організму синергічно, що супро-
воджується 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
 N (+380 97) 443 63 23
 @ ivanmihovych@gmail.com
 w www.present.lviv.ua

Виробництво меду з різними смаками та 
арахісової пасти. У Львівській області 
знаходиться село Підгайчики, де є власна 
пасіка. На пасіці ми виготовляємо мед з 
кавою, корицею, какао, малиною та ін-
шими натуральними добавками. 
Нещодавно до нашої продукції приєдна-
лось виробництво натуральної арахісової 
пасти, яку ми робимо на основі меду. 
Запрошуємо до співпраці оптових та роз-
дрібних клієнтів. Надаємо послуги по 
власному маркуванню, а також пред-

ставляємо варіанти різних наборів (з фа-
нери, картону, дсп) з нашої продукцією. А 
також займаємось порізкою та виготов-
ленням стендів, подарункових наборів.

SIBERIAN WELLNESS
Тверська вул., 2, Київ, Україна
 N (+380 50) 563 60 16
 @ vvvvtttt@ukr.net
 w 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.

SINUM PP
Гоголя вул., 19, Біла Церква, 
Київська обл., Україна
 N (+380 44) 333 81 46
 N (+380 97) 811 22 67
 @ info@sinumpp.com
 w sinumpp.com 
sinumpp.prom.ua

Молода українська компанія-виробник 
паперових трубочок для напоїв та одно-
разових тарілок із сертифікованого FSC 
паперу. Екозамінник і аналог пластико-
вих виробів. Хочемо, щоб в українських 
закладах – кафе, ресторанах, кав’ярнях 
готелях, на автозаправках та у барах – 
була якісна українська продукція. Наші 
соломинки для напоїв пройшли тесту-
вання у Макдональдсах Лондона. Якість 
продукції для нас у пріоритеті. 
Асортимент виробництва: виготовляємо 
як класичні трубочки 6 мм-195 мм та 8 
мм-200 мм для напоїв, так і гігантські 10 
мм-230 мм і 12 мм-230 мм для пляшок, 
мілк-шейків тощо. Також круглі та ква-
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дратні тарілки для пікніків, святкувань, 
вуличної їжі. Постійно розширюємо та 
масштабуємо виробництво.
Відкриті до партнерства та співпраці.

THE CORK
 N (+380 67) 233 31 41 

(+380 50) 393 60 08
 @ infocork71@gmail.com
 w www.the-cork.com.ua

Продаж ексклюзивних товарів з кори кор-
кового дерева, виробництва Португалії.
Екологічно чистий, гіпоалергенний, від-
новлюваний матеріал, для шануваль-
ників натуральної та якісної продукції.
Асортимент: коркові столи та стільці, ак-
сесуари для кухні, елементи декору ін-
тер’єрів, пробкові дошки для нотаток, га-
лантерея з коркової тканини, блоки та 
килимки з корку для занять йогою, 
іграшки для дітей. Та яка ж пробкова про-
дукція без винних аксесуарів, все для ша-
нувальників вина: відерця для охоло-
дження, костери та інше. Наша продукція 
може бути чудовим корпоративним по-
дарунком для ваших клієнтів.

THERMOMIX UKRAINE
Сікорського вул., 46, Київ, Україна
 N (+380 50) 308 73 66
 @ 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 приготу-
вання казкою на Вашій кухні.

TINTS OF NATURE TM
Отто Шмидта вул., 26-Б, Київ, Україна
 N (+380 50) 330 32 50
 @ okuznetsova@olimpex.com.ua
 w www.tintsofnature.com.ua

Продукція Tints of Nature безпечна та де-

лікатна навіть для чутливої шкіри. Ми 
ніколи не проводили і не будемо прово-
дити випробування на тваринах.
Фарби шампуні, кондиціонери і засоби 
для догляду за волоссям Tints of Nature 
підходять для веганів і вегетаріанців.
Вся наша продукція акредитована 
Choose Cruelty Free – некомерційною ор-
ганізацією, яка сприяє образу життя без 
жорстокого поводження з тваринами.
Фарба Tints of Nature наповнена нату-
ральними інгредієнтами, які живлять і 
захищають волосся під час фарбування.
Ми замінили звичайну упаковку на упа-
ковку з біорозкладних кукурудзяних плас-
тівців, і ми використовуємо похідні куку-
рудзи замість пластмас в нашій упаковці.
Вся продукція виробляється у Великій 
Британії.

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

TOP Spirulina UA – офіційний представник 
TOP Spirulina. Це органічний продукт з 
природнього джерела – гірського озера 
Ченхай, яких всього два на планеті. 
Спіруліна – рекордсмен по кількості по-
живних речовин та білку (60-70%). 
Завдяки цьому швидко налагоджує об-
мін речовин, підвищує імунітет, нормалі-
зує вагу, додає сил та енергії, покращує 
стан шкіри, волосся та нігтів. Наша спіру-
ліна вирощена в природних умовах без 
агрохімії, тому рекомендована абсолют-
но всім, хто турбується про власний орга-
нізм. Твоє здоров‘я в одному продукті.

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

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

Tupperware – всесвітньо відомий вироб-

ник ексклюзивного високоякісного посуду 
для дому і кухні. Вироби Tupperware кар-
динально поліпшують життя людей за ра-
хунок раціональної економії ресурсів та ін-
новаційних технологій, допомагаючи зро-
бити харчування здоровим. Компанія 
Tupperware заснована в 1946 році і на сьо-
годнішній день працює більш ніж в 100 
країнах світу. Найяскравішою характе-
ристикою колекції посуду і аксесуарів від 
Tupperware є визнаний висококласний ди-
зайн, багатофункціональність і надійність.

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

Компанія Turcoffee-український вироб-
ник кави, представляє натуральну каву 
по-турецьки, приготований на першому 
в світі апараті, що імітує ефект «розпече-
ного 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 упаков-
ках по 100 і 250 грам. Наша місія-навчи-
ти всіх любителів кави по-турецьки виби-
рати «правильну каву», з огляду на осо-
бливості помелу і правильну обжарку, 
використовувати тільки натуральні, ко-
рисні продукти.

V.PETROV, TM
 N (+380 67) 693 30 90
 @ petrovvp@ukr.net

У 2005 році на новій площі 81 га волон-
тер із США, який вивчив природно-клі-
матичні умови місцевості, зробив ана-
ліз ґрунту в Бостонській лабораторії 
(США). Виявилося, що місце розташу-
вання с. Струмок сприятливе для вироб-
ництва вина, так як знаходиться на од-
ній географічній паралелі з відомою 
французькою провінцією Бордо. Саме 
для такого бордоського напрямку вино-
робства 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 визна-
чити «дві великі різниці» в українсько-
му виноробстві.

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

НАТУРАЛЬНІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ 
РЕМІСНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА.
Головним чином ми прагнемо вплинути 
на формування середовища гармоній-
ного існування людини і навколишнього 
світу, тому для нас важливо виробляти 
натуральний продукт, що дарує красу, 
не завдаючи шкоди навколишньому се-
редовищу.
Дана позиція є основою концепції нашої 
діяльності.
Проект ТМ Vins має не лише комерційні 
цілі, але й мету зробити світ кращим.
Своїм прикладом ми показуємо, що 
можливо створювати дійсно якісну про-
дукцію для краси та здоров‘я, при цьо-
му без шкоди навколишньому середо-
вищу.
Наші переваги:
 • повністю натуральний склад;
 • екологічна орієнтованість;
 • оптимізована ціна.

VIVASAN
 N (+380 98) 022 86 97

Швейцарська компанія Vivasan. Vivasan 
це гармонія с природою, эффективна 
рецептура, багаторічний досвід та су-
часні біотехнології – ось основа успіху 

продуктів Vivasan. Компанія Vivasan 
представляє натуральні лікувально – 
косметичні засоби, біологічно активні 
добавки і продукти здорового харчу-
вання на рослинній основі із Швейцарії

YOUNG LIVING
Набережно-Лугова вул., буд. 5, оф. 
5. Київ, Україна
 N (+380 67) 159 05 55 

(+380 50) 527 41 11
 @ 170469@ukr.net
 w https://yl-freelife.com.ua

Компанія Янг Ливинг США – світовий лі-
дер з виробництва чистих 100% нату-
ральних ефірних олій терапевтичної 
якості. Ми єдина в світі компанія, що за-
безпечує абсолютну чистоту сировини 
для виробництва ефірних олій, вільних 
від хімічних домішок. За 25 років робо-
ти ми зробили понад 500 продуктів, які 
отримали сертифікат органічного ви-
робництва USDA. Всі продукти прохо-
дять багаторічні клінічні випробування, 
мають європейський сертифікат і відпо-
відають найвищим стандартам еколо-
гічної безпеки.
Компанія навчає ароматерапевтів та 
масажистів в техніці РейнДроп.

АЛФЕЯ ТМ, ЖИВОЕ 
МАСЛО
 N (+380 93) 586 50 29
 @ tsun999@ukr.net

Живе масло – масло життя.
Рослинні масла холодного віджиму – 
продукти, які добувають із насіння олій-
них культур методом холодного пресу-
вання. Сировиною для отримання рос-
линних олій служить насіння олійних 
рослин – льон, чорний тмин, розтороп-
ша, гарбуз, кунжут, волоський горіх і т.п. 
Нерафіновані олії першого холодного 
віджиму мають корисні лікувальні вла-
стивості. Причому кожен вид рослинних 
олій за своїм складом унікальний і має 
свої корисні особливості, яких немає у 
інших масел.

АМАРАНТ ФГ
Нижня Горова вул., 98, Черкаси, 
Україна
 N (+380 68) 754 48 90 

(+380 63) 847 69 95
 @ amarantbio@gmail.com
 w http://amarant-bio.at.ua

ФГ «Амарант» за еко технологіями ви-
рощує Амарант та Чіа. На сайті http://
amarant-bio.at.ua/ продає безглюте-
нові товари виготовлені з власної си-
ровини та товари партнерів: високоя-
кісний посадковий матеріал Амаранту 
3-х сортів, Амарант для пророщуван-
ня 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-коко-
сові 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
 N (+380 66) 574 69 99 
 @ Garbar.vitaliy@yandex.ua 

Виготовлення натуральних алкоголь-
них, медових напоїв шляхом природно-
го бродіння.

ВЕЛАС ТРЕЙД, ТОВ
Автозаводська вул., 24 а, офіс 402, 
Київ, Україна
 N (+380 96) 376 62 66

PECTIV – жіночі гігієнічні прокладки ви-
робництво ОАЕ. 100% натуральні з нано 
сріблом. Мають знеболюючі властивості. 
Гіпоалергенні, без хлору і шкідливих до-
мішок. Містять нанотехнологію, яка за-
побігає розмноженню бактерій, ефек-
тивно поглинає неприємний запах.
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FARMASI – натуральна жіноча космети-
ка та засоби гігієни, вироблені на артезі-
анській воді, виробництво Туреччина. 
Гіпоалергенна.
Шампуні, маски для волосся з часнико-
вою олією, шампунь і маска з керати-
ном. Бальзам для ніг з паприкою та 
каштаном. Догляд за тілом та багато ін-
шого.

ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ САХАДЖА 
ЙОГИ
Новопечерський пер., 3, корп2., 
оф. 210, Київ, Україна
 N (+380 67) 908 25 59
 @ ttn.nitya@gmail.com

Сахаджа йога – це метод спонтанного 
пробудження внутрішньої життєвої 
сили – енергії кундаліні та 
Самореалізації, який допомагає досягти 
внутрішнього балансу, перетворити 
стрес на позитив. знайти гармонію в 
собі, а також в навколишньому середо-
вищі та усвідомити ще багато цікавого 
про джерело внутрішніх сил людини.

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

«Грін-Віза» – українська компанія-ви-
робник продукції для здорового способу 
життя. Асортимент ТМ «Грін-Віза» налі-
чує понад 200 найменувань: збалансо-
ване харчування; косметика; фітопро-
дукти з лікувальним ефектом; органічні 
миючі засоби з пробіотиками.
У всіх продуктах відсутні ароматизато-
ри, консерванти, барвники, збережені 
всі природні складові. Завдяки унікаль-
ним рецептурам і технологіям продук-
ція має високу ефективність і біодоступ-
ність. Відкрито співпрацю з магазинами 
еко-продукції, фітоаптеками, медични-
ми установами та спортивно-оздоро-
вчими клубами.

ГРУЗИНСЬКА 
ДОМАШНЯ ЛАВКА
Вершигори вул., Київ, Україна
 N (+380 93) 552 31 34

Грузинська Лавка має 2 роздрібні мага-
зини 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.

ДЕ ЛА МАРК
Народного Ополчення вул., 1, 
оф. 407, Київ, 03151, Україна
 N (+380 44) 229 15 21 

(+380 44) 500 53 61
 @ info@delamark.ua
 w www.delamark.ua

«Де Ла Марк» – перший екобренд 
України. Наше досягнення – це понад 100 
абсолютно безпечних продуктів для 
прання, миття посуду, прибирання, осо-
бистої гігієни, які нешкідливі для 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 (+380 44) 451 42 16
 @ ddpbz1@ukr.net

Єдиний вітчизняний виробник бактері-

альних заквасок для молочної промис-
ловості.
Підприємство засновано в 1965 році, є ба-
гатопрофільною структурою, що виробляє 
широкий асортимент бактеріальних зак-
васок і концентратів, заквасочних культур 
прямого внесення, живильних середовищ 
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 шкідливих 
домішок. Принциповою відмінністю за-
квасок Іпровіт є те, що бактерії, які вхо-
дять до їх складу, виділені з природних 
джерел на території України та харак-
терні для нормального кишкового біо-
ценозу населення, тому не мають про-
типоказань і побічних ефектів.

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

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

ТМ «Доброїж» – це український вироб-
ник натуральних солодощів.
Гасло нашої компанії «Цінуй життя». 
Саме воно і надихнуло нас на 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 солодощі – 
ось що ми залюбки пропонуємо дорос-
лим 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!
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ДРІАДА-ЕКО 
І.Франка вул., 3Б, Коростень, 
Житомирська обл., 11508, Україна
 N (+380 97) 228 17 78
 @ info@greekspices.com.ua
 w greekspices.com.ua

Пропонуємо Вашій увазі спеції та пряно-
щі, які ми імпортуємо з Греції. Спеції 
упаковані в спеціальні контейнери для 
харчових продуктів, які зберігають аро-
мат і смак прянощів. Для нас важливим 
є безпека, чистота продукції і відсут-
ність хімічних складників. В наших спе-
ціях є тільки 
справжні спеції – БЕЗ солі, консерван-
тів, барвників та підсилювачів смаку.

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

(+380 63) 653 76 09
 @ fruitchips@ukr.net
 w 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.

ЕКОВІСТА
Хрещатик вул., 15, оф.132, Київ, 
Україна
 N (+380 50) 35 35 095 

(+380 93) 607 25 97
 @ info@ecovista.com.ua
 w www.ecovista.com.ua

Ексклюзивні товари для прибирання та 
затишку вашого дому та офісу від кра-
щих виробників світу. Серветки, щітки, 
швабри та різноманітні насадки, бар’єр-
ні та дизайнерські килимки, товари для 
кухні та ванної – товари, які перетворю-
ють роботу в насолоду!

ЕКЛАТАН, ТОВ
Гонгадзе пр-т, 20з, оф.19, Київ, 
Україна
 N (+380 50) 330 32 34, (098) 365 00 30
 @ boston-renapur@ukr.net
 w https://renapur.com.ua

Представляємо еко-товари для дому:
Renapur (Німеччина) – догляд, збережен-
ня та відновлення виробів із натуральної 
та штучної шкіри будь-якого кольору. 
Гіпоалергенний. Очищає, живить, полірує, 
відновлює колір і продовжує термін екс-
плуатації виробів, а також надає їм блиск і 
водовідштовхувальний ефект.
Електросушарки для взуття (Німеччина + 
Україна) зі склокерамічним нагрівачем.
AM Comfort Life (Німеччина + Україна) – 
захист від води, бруду та снігу текстилю, 
замші, нубуку, мембранних поверхонь. 
Супергідрофобний ефект зберігається 
до півроку.
AM Glass (Німеччина + Україна) – гідро-
фобне покриття для скла автомобіля: 
захист від зливи, бруду, комах, ожеледі 
та обмерзання стекол авто.

ЕКОЛІЯ ТМ
Чехова вул., 45, Вінниця, Україна
 N (+380 67) 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 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Правди пр-т, 80-А // Кольцова бул., 
14-Е // Хорива вул., 4, Київ, 04208, 
Україна

 N (+380 44) 463 50 77, (096) 695 04 60 
(+380 66) 477 74 36
 @ ofis@ekomed.com.ua
 w www.ekomed.com.ua

НВО ЕКОМЕД – національний виробник 
засобів виключно рослинного похо-
дження для відновлення природних 
функцій клітин, органів та систем орга-
нізму людини. Завдяки унікальній тех-
нології виробництва, що забезпечує ви-
соку активність та ефективність продук-
ції, що виробляється, 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.

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

Крафтові солодощі без цукру, лактози та 
глютену від вітчизняного виробника.

ЖИВА СИЛА 
ВИНОГРАДУ
Пішонівська вул., 32, кв. 60, Одеса, 
65029, Україна
 N (+380 48) 709 00 90
 N (+380 63) 218 87 76
 @ vivam.clab@gmail.com
 w www.vivam.club

Торгова марка «Жива сила винограду» 
виготовляє продукцію на основі концен-
трату зі шкірки та кісточок темних 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 єм-
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ністю 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
 N (+380 73) 060 88 85
 @ zhivachay@gmail.com
 w www.zhivachay.com

Справжній і смачний трав‘яний чай. 
Красиві зовні і корисні для здоров‘я ку-
пажі. Асортимент більше 60 наймену-
вань. Органіка. Без ароматизаторів, під-
силювачів смаку. Без кофеїну. 
Продукт сертифікований. ОПТ і роздріб.
Ідеальне рішення для еко-магазинів, 
інтернет-магазинів здорового харчу-
вання, для кафе і ресторанів.

ЖИВИЦЯ КЛУБ
Поповича 48, с. Гурівщина, Київска 
обл., Україна
 N (+380 63) 7555 703
 @ zhivica.club@gmail.com
 w zhivica.club

Чи багато безпечних для природи речей 
знаходиться у вашій оселі? Ми вважаємо 
що покращення ситуації з екологією за-
лежить від кожного з нас і полягає в усві-
домленому споживанні товарів, перехід 
на біорозкладні товари та продукти бага-
торазового використання! Наш інтер-
нет-магазин створений спеціально для 
того, щоб у кожної людини була можли-
вість купити екологічні товари швидко, 
просто і не виходячи з дому. Також запро-
шуємо в Клуб людей, які готові відпові-
дально підходити до свого вибору і ство-
рювати краще майбутнє для нашої сім‘ї, 
громади, країни і для всього світу!

ЗАКРОМА ТАЙГИ 
ФОП ОНИСЬКО Г.В
 N (+380 97) 462 45 58
 @ zakroma.taygi@gmail.com
 w http://rodniki-sibiri.com 

 «Закрома тайги» представляє в Україні 
тм «Родники Сибири» – члена союзу 
виробників. Виробляє засоби з оздоро-
вчими, лікувально-профілактичними 
властивостями. Бальзами і мазі ство-
рені на основі дикоростучої природної 
сировини тайги, без консервантів та хі-
мічних добавок. Вони уповільнюють 
процеси старіння, здійснюють профі-
лактику та усунення багатьох захворю-
вань, підтримують нормальну життє-
діяльність. Продукція відрізняється 
високою ефективністю, якістю та еко-
логічною чистотою, оцінена фахівцями 
Томського НДІ курортології в області 
відновлювальної  медицини. 
КОСМЕТИКА БЕЗ ХІМІЇ – КРАСА БЕЗ 
ЖЕРТВ!

ЗЕРНОВИТА, 
ТОРГОВИЙ ДІМ
 N (+380 99) 534 60 34
 @ info@zernovita.com
 w www.zernovita.com

ТМ «Зерновита» – національний бренд 
продуктів для здорового харчування.
На сьогодні ТМ «Зерновита» – це не 
лише виробник традиційної крупи (рис, 
гречка, горох, пшоно, борошно), а й 
асортимент пластівців та Хлібців влас-
ного виробництва для здорового харчу-
вання.
Сучасні технології та старовинні ре-
цепти надають продуктам винятковий 
смак та аромат. Проста, ергономічна 
упаковка продукції ТМ «Зерновита» 
забезпечує її багаторазове викори-
стання та покращені умови зберігання 
продукту. 
ТМ «Зерновита» особливо сподобається 
прихильникам здорового харчування: 
на кожній упаковці подана інформація 
про харчову цінність вітамінів та міне-
ралів, що містяться у крупах.
Також Ви зможете поповнити колекцію 
рецептів новими та оригінальними іде-
ями. 
Смакуйте лише корисним від ТМ 
«Зерновита»!

ЗОЛОТІ ГОРИ ТОВ
Смт Опішня, Полтавська обл., 
Україна
 N (+380 96) 344 39 97
 @ alekskuzub@gmail.com

З 2017 року займається рослинни-
цтвом. Землі, які підприємство вико-
ристовує, та продукти виробництва сер-
тифіковані ТОВ «Органік Стандарт» як 
органічні. У 2019 році перший врожай 
органічної малини. Зі своєї малини ро-
бимо пастилу, до складу якої входять 
всього дві складові: малина та цукор.

КАРПАТСЬКА 
БУЖЕНИНА
 N (+380 98) 538 00 96
 @ lbojko727@gmail.com.ua

Карпатський сир, мед та продукти 
бджільництва. МЕДОВЕ вино домашнє.

КЕДРОВА ЖИВИЦЯ
Бутоми вул., 3 Б, кв.7, 54038, 
Миколаїв, Україна
 N (+380 93) 062 46 45
 @ svetlanasydeva@gmail.com

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

КУМИС ТА МАСЛО
Ломоносова вул., 54, Київ, Україна
 N (+380 97) 577 17 28
 @ 0977761728@mail.ua

Наша основна спеціалізація – це вироб-
ництво натуральних продуктів з гарбуза 
(халва з гарбузового насіння, цукати, 
натуральна олія, карамелізоване насін-
ня). Гарбуз – це сила!
А також займаємось розвитком культу-
ри КУМИСУ в Україні. Вже протягом 
восьми років виготовляємо справжній 
кумис з кобилячого молока. КУМИС – це 
еліксир молодості та довголіття!
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ЛЕЦИТИН УКРАЇНА ФОП 
КОЗБІН Є.В 
 N (+380 98) 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, покращує 
роботу печінки мозку та нервової сис-
теми. Має сертифікат безпеки ISO-
22000, кошер. Сертифіковано на відпо-
відність стандартам України.

МАНТЕКА АРАХІСОВА 
ПАСТА ТОВ
Пасічна вул., 43, Львів, Україна
 N (+380 67) 246 48 43 

(+380 93) 535 25 14
 @ mantecapb@gmail.com
 w Mantecapb.com

Арахісова паста – міф чи реальність? 
Дивлячись американські фільми, усі 
ми, так чи інакше,  стикалися з арахісо-
вою пастою. Ми бачили як Бред Піт на-
солоджується смаком пасти у 
«Знайомтесь Джо Блек», і як Том Круз у 
«Війні світів», під час нашестя інопла-
нетян, робить сендвіч з арахісовою па-
стою та джемом для своїх дітей. 
Арахісова паста є невід‘ємною части-
ною культури США: понад 300 млн кг 
цього продукту з‘їдається у штатах що-
річно, 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 потріб-
на і арахісова паста». 
Чому ж американці так люблять арахі-
сову пасту? 
Арахісова паста містить цінний рос-
линний білок і корисні жири. Завдяки 
високій енергетичній цінності, з‘ївши 
навіть дві ложки пасти, ви зможете на-
довго втамувати голод і отримати пор-

цію вітамінів та мінералів. Продукт не 
містить холестерину  і позитивно впли-
ває на стан серцево-судинної системи 
організму. А також, за рахунок високо-
го вмісту клітковини, паста сприяє здо-
ровому травленню. В арахісовій пасті у 
величезній кількості присутній ресве-
ратрол – 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 мало-
відома в Україні?
Завдяки великим бізнес корпораціям, 
яким вигідно продавати дешевий за со-
бівартістю продукт із емульгаторами та 
дешевими жирами, на поличках наших 
магазинів стоять лишень глянцеві пас-
ти, 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 ща-
сливі двічі!
Як долучитися до проекту Арахісова 
паста MantECA?
Дуже просто! Пишіть нам у Instagram та 
Facebook, дзвоніть на номери телефо-
нів, контактуйте на сайті www.
mantecapb.com. 
Ми раді знайомитися із однодумцями 
та знаходити шляхи співпраці.
Українці варті вживати натуральне!

МАСАЖ ГУАША
 N (+380 95) 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 по-
рушення обмінних процесів (надмірна 
вага) або тютюнопаління.

МАСАЖЕРИ ПРУЖИННІ
 N (+380 67) 501 19 80
 @ Proskurko.vova@gmail.com

Виробництво масажерів для фізіотера-
пії та реабілітації.

МЕД ЗАПОВІДНОГО 
КРАЮ
 N (+380 66) 626 69 96
 @ oleg.kushch14@gmail.com
 w https://www.facebook.com/med.
zapovednik

Наш мед зібраний на територіях запо-
відників Михайлівська цілина 
Сумської області, Трахтемирівський 
природно-археологічний заповідник 
Черкаської області, Природний запо-
відник на території Срібнянського ра-
йону Чернігівської області.

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

Компанія «Натуральні Есенції» виробляє 
гідролати, ефірні олії та вирощує лікарські 
рослини. Основна особливість підприєм-
ства – переробка тільки вітчизняної сиро-
вини і виробництво на рівні світових стан-
дартів. 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 таки-
ми ж, які вони були і в рослині.
У гідролаті міститься мала кількість 
компонентів ефірних олій, а також орга-
нічні 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.
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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 орга-

нізму
Фахівці компанії нададуть необхідні реко-
мендації та допоможуть підібрати необ-
хідний продукт індивідуально кожному.

ПАПЕРОВИЙ ЕКО СВІТ 
ПП
Сяйво вул., 19/45, Львів, Україна
 N (+380 66) 762 47 77
 @ paperovijekosvit@gmail.com
 w https://pes.bigopt.com/

Ми є виробниками різноманітної папе-
рової продукцї, переробленої з вторин-
ної сировини. Найбільш популярними є 
офісний папір формату А4, еко блокно-
ти, 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 здійс-
нюється фактично за собівартістю.

ПАСТИЛА, 
КОНДИТЕРСЬКА 
КОРИСНИХ СОЛОДОЩІВ
Бірюкова вул., 2А, корп. 1, Буча, 
Київська обл., Україна
 N (+380 95) 577 71 36 

(+380 97) 001 15 33
 @ wind9@ukr.net

Кондитерська корисних солодощів 
«ПАСТИЛА»: пропоную спробувати пас-
тилу укатану в маленькі тоненькі тру-
бочки, чи порізану в малесенькі шма-
точки для зручного споживання.

Упакована пастила в маленькі пласти-
кові коробочки розміром 7х7см, якими 
зручно користуватися і носити з собою.
Фруктова пастила, виготовлена в сте-
рильних сушарках тільки із якісних 
фруктів, допоможе вам побалувати ді-
тей (від 2 років) вітамінними і корисни-
ми солодощами, а також для заміни цу-
керок, проти авітамінозу, для схуднен-
ня, дієтичного харчування, перекусу в 
дорозі, спортивного харчування і т.д.
Зефіри, ніжні як хмаринки, фруктове пюре 
готується при нагріванні не більше ніж 
60°С, що зберігає всі вітаміни, без цукру, на 
фруктозі, бувають гарбузово-журавлинні, 
суничні, обліпихові, яблучно-суничні, 
мандаринові, для дорослих слива в вині та 
багато різноманітних варіантів.
Зефір дуже смачний, ніжний і корисний 
для дітей.
Зефір смакує до кави, чаю, какао, а та-
кож до ігристого вина – як червоного, 
так і білого.
Шоколад ручної роботи. Всі інгредієнти 
натуральні: в білому тільки дитяче мо-
локо (воно найбільш якісне), кокосове 
молоко, тростинний цукор, мусковадо, 
кокосовий цукор, фрукти сушені на 
власному виробництві, терте какао і 
масло какао високого ґатунку.
Вся випічка готується з спельтового, 
чорнобрового, черемхового, мигдаль-
ного борошна.

ПОЛІСЬКА М’ЯСНА 
КОМПАНІЯ
 N (+380 68) 851 85 51, (050) 356 86 31
 @ pmk-2014@ukr.net

Виготовлення справжньої сиров’яленої 
продукції по стародавнім поліським 
традиціям.

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

Домашні копченості.

САД КВІТІВ
Катеринопіль, Черкаська обл., 
Україна
 N (+380 67) 946 31 02
 @ sadkvitiv@gmail.com

Натуральне домашнє плодово-ягідне та 
виноградне вино, розроблене за техно-
логіями професора Літовченка О.М 
(Інститут садівництва Національної 
Академії Аграрних Наук).
Вино з: агруса, винограду, вишні, смо-
родини, малини, персика, суниці, поріч-
ки, пелюсток троянди. Вино з даних 
культур столове некріплене (сухе, на-
півсолодке та солодке).

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

Компанія займається виробництвом ка-
рамелі. Наша карамель виготовляється 
власноруч з любов’ю і тільки з нату-
ральних інгредієнтів – в цьому і є її уні-
кальність. Зможемо розробити і зроби-
ти ваші унікальні цукерки з вашими ло-
готипами або іменами.

СІМЕЙНА ПАСІКА 
ГРОМОВИХ
 N (+380 67) 760 19 77 

(+380 4334) 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 (+380 97) 534 40 93
 @ syroman.craftcheese@gmail.com
 w https://www.facebook.com/Syroman.
CraftCheese/

Просто ми дуже любимо сир)
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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 техноло-
гією, з українською душею. Вкриті білою 
пухнастою пліснявою або примхливими 
хвильками, наші сирочки – Горня, 
Чорна башта, Руан, Білий трюфель, 
Шебуше, Мон Кьор (Mon Coeur) – ре-
зультат кропіткої праці, дбайливого 
ставлення та любові наших сироварів. 
Ми створюємо їх – для ВАС.

СОЛОМЕЯ ФГ
С. Сокільники, Пустомитівський 
р-н, Львівська обл., Україна
 N (+380 67) 674 49 42
 @ Tanja-jaremchuk@ukr.net

Спеціалізуємося на м‘ясній продукції. 
Вигодовуємо, вирощеними на власному 
господарстві органічними зерновими 

100 свиней-Мангалиць. Задля цього об-
робляємо 30 га землі. Із свинини виго-
товляємо копченості, в’ялимо, солимо, 
консервуємо. Є у нас печінковий паштет 
«Зранку до сніданку», є сало з морквою 
«Український снікерс», є сало з часни-
ком «Антигрипін», навіть є сало з яблу-
ками. Люди цінять нашу продукцію, бо 
вона така, як колись! Готуємо за старо-
винними рецептами, без жодних доба-
вок, 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
 N (+380 50) 413 26 14 

(+380 96) 055 68 78
 @ tynuzku2017@gmail.com

Ми виготовляємо олію за особливою 
технології першого холодного віджи-

мну. На виставці буде представлена 
олія: кунжутна, амарантова, конопляна, 
гарбузова, волоського горіха, часнико-
ва, лляна, рижію, виноградних кісточок, 
розторопші, чорного клину, соняшнико-
ва. Запрошуємо всіх  про дегустувати та 
придбати нашу унікальну олію.

СПОРИШ ТОВ 
 N (+380 97) 614 29 92
 @ Sporysh.zt.denisuk@gmail.com

Будь простим і чесним і світ сам здиву-
ватися цьому як ніколи. Це те, чого йому 
так не вистачає ... Ми не придумали ні-
чого 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 ко-
ристь»... ми робимо можливим здійс-
нити це. Підприємство «Спориш» – на-
туральні напої, вироблені традиційним 
способом.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
АГРОБІЗ, АГРАРНА 
ТОРГОВА ПЛАТФОРМА
Шопена вул., 22., Луцьк, Україна
 N (+380 95) 188 90 27
 @ info@agrobiz.net
 w http://agrobiz.net

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

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

мовлення;
 • Розмістити рекламний банер для 

підвищення іміджу підприємства;
 • Отримувати тендерні запити по по-

купці товарів.

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

(+380 44) 424 12 42 
(+380 67) 219 36 38
 @ zidmail@ukr.net
 w http://www.zid.com.ua/

Одне з найкращих популярних медич-
них видань України. Тираж газети – 40 
тисяч, 21 тисяча з яких розповсюджу-
ється за передплатою, 19 тисяч – через 
роздрібну торгівлю. Щотижнева, день 
виходу з друку – вівторок. Має широку 
різновікову читацьку аудиторію, кожен 
номер готується на основі запитів чита-
чів. 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 чи-
тачів.

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

Унікальний 3-денний освітній курс від 
26 відомих екотренерів і практиків, що 
допомагає учасникам створити та втіли-
ти їхні власні інноваційні екопроекти.
Програма Школи буде цікавою всім, хто 
цікавиться питаннями компактного 
житла і екобудівництва, займається 
екопроектами, створенням екопосе-
лень, розвиває тематичні спільноти, 
хоче вести натуральне виробництво, 
екоблогерам і журналістам, та тим, хто 
прагне екологічно жити у міському се-
редовищі. 

КОЛЕСО ЖИЗНИ, 
ВИДАВНИЦТВО ТОВ
Степана Бандери пр-т, 23, 4-й пов., 
Київ, Україна
 N (+380 44) 500 90 99 

(+380 44) 500 90 29
 @ info@kolesogizni.com
 w http://kolesogizni.com

Протягом 10 років ТОВ «Видавництво 

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

КОМПАСС УКРАЇНА, 
ПРАТ
а/c 3122, Харків, 61072, Україна
 N +380 67 571 62 31
 @ office@kompass.ua
 w 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 (+380 44) 583 17 65 

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

«МедДовідка» – лідер на ринку України 
у галузі інформаційних послуг в галузі 
медицини, фармації, косметології та 
сфери медобслуговування. Наша мета – 
допомога в пошуках інформації про ап-
теки, клініки, стоматології, захворюван-
ня і ліки.
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