






AGEL
 N (+380  67) 715 11 97
 @ alyonaminakova@gmail.com
 w www.agel.com 
www.agel.ua

Agel представляет инновационную техно-
логию суспензированных гелей  – натураль-
ного функционального питания с выражен-
ным терапевтическим эффектом. Вытяжка 
из фруктов, овощей, растений и других нату-
ральных источников сохраняет все целебные 
свойства живой клетки без окисления и без 
искусственных консервантов, усваивается до 
100%! Устраняет причины заболеваний, пита-
ет и защищает клетки и ткани, поддержива-
ет и восстанавливает все функции организма! 
Это природный способ быть здоровым! 
Линейка из 15 продуктов для различных функ-
циональных систем, органическая космети-
ка и средства гигиены. Сертификаты более 60 
стран, Халяль, Кошерности, Антидопинговый, 
GMP и др. Вкусно, просто, удобно и эффек-
тивно! Компания предоставляет возможно-
сти дополнительного дохода и крупного меж-
дународного бизнеса. Бесплатное обучение, 
информационная поддержка и консультации 
по продукту. Звоните!

BIOLIFE
 N (+380  97) 533 30 17
 @ info@biolife-ukraine.com.ua
 w www.biolife-ukraine-ukraine.com.ua

BIOLIFE – безопасные моющие средства для 
уборки дома, стирки и личной гигиены из 
Европы.
Средства не содержат вредных веществ. Не 
тестируются на животных. 
Не вызывают аллергию. Безопасно для детей!
Без резкого запаха, не сушат кожу. Не требу-
ют использования перчаток для рук.
Вся продукция сертифицирована в Украине.

BON JOUR. ÇA VA 
ПАРФЮМЕРИЯ (ФЛП 
КРИЖАНОВСКАЯ И.Л.)
М. Чуйкова ул., 18-68, Запорожье, 
69096, Украина
 N (+380  98) 914 72 96 

(+380  61) 279 17 44
 @ boncavaua@gmail.com
 w www.bon-cava.com/

«BON JOUR. ÇA VA парфюмерия» предлагает 
парфюмерные композиции без содержания 
спирта производства Швейцарии известных 
мировых брендов.

CO-OP MEDIA
Чигоріна вул.,12, Київ, 01042, Україна
 N (+380  44) 529 93 47 

(+380  44) 529 75 10
 @ mail@visty.com.ua
 w www.media.coop

CO-OP Media  – видавець мистецької, іс-
торичної, біографічної, дитячої літерату-
ри. У 2016 р. започаткував серію «Україна 
сакральна», фан-шоп Івана Марчука. 
Випускає газети «Порадниця», «В‘язання 
гачком», «Здоров‘я нашої родини»; журна-
ли «Розумашки», «Рожевий лимонад» і ін.

CORAL CLUB – 
ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ
 N (+380  93) 022 89 70 – Наталья 

(+380  63) 527 26 43 – Олег
Представляем линию эффективных, эколо-
гически безопасных продуктов для здоро-
вья и красоты тела человека. Мы обучаем 
концептуальному подходу к своему орга-
низму, который приводит к комплексному 
оздоровлению и концепции ЗОЖ. 5  основ-
ных направлений: 

 • Карманные кондиционеры, фильтры для 
улучшения качества воды (щелочная вода); 

 • Детокс, очищение организма (минус от 2 
до 15 кг за 14 дней); 

 • Smart food, клеточное питание, витамины, 
супы, коллагеновые коктейли; 

 • Экодом и уход за телом; 
 • Космецевтика, проф. уход за кожей.

Профессиональное доведение до желаемого 
результата по здоровью: похудение, набор 
массы, решение аллергий, кожных проблем, 
улучшение зрения и т.д. Клиенты компании 
имеют возможность не только использовать 
продукты, но также стать бизнес партнера-
ми. Coral Club – динамично развивается в 38 
странах и возможность доставки в 189 стран 
мира. Сотрудничество с нами  – это не про-
сто возможность улучшить качество своего 
здоровья, это также средство для достиже-
ния свободы и финансовой независимости.

ECOTOYS
Алексея Терехина ул., 8, Киев, Украина
 N (+380  44) 209 72 26
 @ ecotoys.com.ua@gmail.com
 w www.ecotoys.com.ua

Мы  – один из немногих магазинов Киева, 
где можно купить специально подобранный 
ассортимент для интересного досуга. 
У нас большой выбор:  

 • головоломок;
 • настольных игр;
 • детских фокусов; 
 • также есть такие модные вещи, как кине-

тический песок; 
 • керамические конструкторы.

EKOAGROS
Литва
 N (+370 37) 203 181
 @ ekoagros@ekoagros.lt
 w www.ekoagros.lt

Общественное учреждение «EKOAGROS»  – 
государственное учреждение, которое явля-
ется единственным органом по сертифика-
ции в Литве, выполняющим сертификацию 
и контроль экологического производства и 
сельскохозяйственных продуктов. EKOAGROS 
учреждён в 1997 году Министерством сель-
ского хозяйства и Министерством здравоох-
ранения Литовской Республики.
EKOAGROS больше чем 20 лет работает, пре-
доставляя высококачественные услуги сер-
тификации, применяя эффективные меры 
для устойчивого развития экологических 
продуктов, постоянно повышая стандарты 
системы управления качества и деятельно-
сти учреждения, руководствуясь принци-
пами эквивалентности и справедливости к 
заявителям, гордясь профессиональным и 
многоязычным персоналом.
EKOAGROS аккредитовано по стандарту LST 
EN ISO / IEC 17065:2012 предоставлять услуги 
сертификации следующих процессов произ-
водства/переработки: органического расте-
ниеводства, животноводства, пчеловодства, 
дикой растительности, рыбоводства (аква-
культура), переработки продовольствен-
ных продуктов животного и не животного 
происхождения. EKOAGROS включен в при-
знанный список органов контроля и институ-
ций контроля Европейского Союза. Это при-
знание позволяет EKOAGROS заключать кон-
тракты с предприятиями и аудитировать их 
в соответствии с частными органическими 
стандартами, такими как Demeter, Bio Suisse, 
Naturland, CCPB, KRAV, VLOG «Ohne Gentechnik»  
и Национальный Стандарт Органических про-
дуктов Китайской Республики.

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»
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С 2017 года EKOAGROS включён в список 
Приложения Но.IV к Регламенту (EC) № 
1235/2008 и Европейской Комиссией при-
знан компетентным контрольным орга-
ном выполнять контроль и сертифика-
цию в третьих странах (Украина, Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Таджикистан) с це-
лью эквивалентности органического регу-
лирования ЕС.
С 2017 года EKOAGROS аккредитован вы-
полнять сертификацию растениевод-
ства, животноводства, дикой расти-
тельности и переработки продоволь-
ственных продуктов питания от имени 
Министерства сельского хозяйства США 
под NOP. Аккредитация предоставлена в 
соответствии с законом о Производстве 
Органических продуктов 1990 и орга-
нических инструкций (7 Часть 205 CFR) 
Министерства сельского хозяйства США.
EKOAGROS – член ассоциации Quavera, IFOAM 
EU и Европейского совета сертификацион-
ных учреждений органического производ-
ства (EOCC).

GREEN UNIKLEEN TM (ТОВ 
«ГРІНПАКС»)
 N (+380  68) 359 64 44 

(+380  66) 359 64 44
 @ greenpax01@gmail.com
 w www.greenpax.com.ua

Безопасные средства по уходу за Вашим до-
мом! Подходят как для взрослых, так и для 
самых маленьких деток, для аллергиков и 
людей, не переносящих запахи. Все средства 
изготавливаются из экологичных компонен-
тов, не содержат красителей, отдушек, ток-
синов, фосфатов и вредных веществ. Стирка, 
мытье посуды, уборка всего дома  – теперь 
без проблем и вреда для Вас и природы 
Украины! TM Green Unikleen  – безопасная 
бытовая химия, сделана с заботой о Вас и 
Вашей семье!

HANOJU
 N (+380  67) 296 49 54
 @ natalia@hanoju.com
 w www.hanoju.com

Ханою  – компанія-виробник органічних 
продуктів харчування та біологічно ак-
тивних добавок. Працює на ринку Європи 
з 2001 року, має власне виробництво в 
Німеччині та Польщі. Нашим пріоритетом 
є висока якість продуктів, тому ми з осо-
бливою ретельністю ставимося до відбору 
сировини та процесу виробництва. Наша 
фірма прагне до постійного росту та роз-
витку, а також вдосконалення всіх вироб-
ничих процесів.

HONEYHOLIC ТМ
 N (+380  50) 310 02 09
 @ honeyholicinfo@gmail.com
 w www.facebook.com/honeyholic.com.ua

TM HoneyHolic займається виробництвом 
крем-меду, а також крем-меду з подріб-
неними сушеними ягодами та горіхами. 
Крем-мед – це на 100% натуральний мед, 
який утворюється в результаті повільного 
перемішування (збивання) меду до ніжної 
кремової консистенсії без цукру, загущува-
чів, барвників, ароматизаторів та без на-
грівання. Натуральні смачні та корисні со-
лодощі, які будуть до смаку як дорослим, 
так і дітям. А також чудовий подарунок до 
будь-якого свята.

HUNY BUNY ТМ, 
РК ЦЕНТР, ТОВ
 N (+380  96) 173 79 19
 @ denis.filonenko.1807@gmail.com

Компания «РК ЦЕНТР» является производи-
телем крем-меда ТМ Huny Buny, который от-
личается следующим:

 • необычность формы, которая представ-
ляет собой мягкую и нежную структуру;

 • натуральность составляющих, в которые 
входит только натуральный мед и нату-
ральные экстракты;

 • полезность;
 • разнообразие вкусов, а именно: малины, 

смородины, земляники, лимона, фундука, 
дыни и цветочной пыльцы;

 • возможность употреблять как самостоя-
тельно, так и добавляя к различным про-
дуктам, например, мороженому, сыру, 
блинам, кашам, намазывать на хлебцы 
и хлебобулочные изделия, а также добав-
лять в блюдо или напитки в качестве за-
менителя сахара.

KASAVA, 
ТОРГОВАЯ МАРКА
Кацарская ул., 23, Харьков, 61052, 
Украина
 N (+380  67) 579 72 07 

(+380  67) 577 60 10 
 @ kasava1204@ukr.net
 w www.kasava.com.ua 

Торговая марка «KaSaVa » – это украинский 
производитель полезного питания, который 
в данный момент специализируется на про-
изводстве полезных перекусов.
Яблочные Чипсы «ХрустЯблочки»  - без ли-
монной кислоты, без сахара, без каких-либо 
добавок, 100% яблоко в составе.          
Картофельные Чипсы «Хрустошка»  – хру-
стящий картофель без масла (не жаре-

ный) с добавлением малого количества 
морской соли.
Продукция ТМ «KaSaVa» изготовлена по уни-
кальной инновационной технологии, не 
имеющей аналогов в Украине и Европе, бла-
годаря которой сохраняются все полезные 
витамины и свойства свежей основы.
Полезные чипсы ТМ «KaSaVa» – это 100% на-
туральный продукт. Поэтому они будут по-
лезны детям, спортсменам, вегетарианцам, 
всем, кто придерживается диет или просто 
заботиться о своем здоровье!  

KOREA  
GINSENG  
CORPORATION
 N (+380  99) 450 45 24 

(+380  98) 557 50 12
 @ insoul.ltd@gmail.com
 w www.ginseng-ua.com

Корейская корпорация женьшеня (KGC)  – 
всемирно известная компания, филиалы ко-
торой расположены более чем в 60 странах 
мира. Основной компонент продукции KGC – 
6-летний красный корейский женьшень.
Женьшень будет полезен спортсменам, лю-
дям, ведущим активный образ жизни, и лю-
дям, которые заботятся о своем здоровье и 
здоровье всей семьи.
Более чем за  118 лет своего существова-
ния Korea Ginseng Corp. завоевала миро-
вое признание как производитель высоко-
качественных, полезных и  безопасных про-
дуктов.

LARA SCHÖN  
PHYTOLOGIC  
RESEARCH
Большая Васильковская ул., 71 б, 1эт., 
оф.2, Киев, Украина
 N (+380  68) 762 77 44 

(+380  63) 607 22 96 viber
 @ Laraschoen.ua@gmail.com
 w www.Laraschoen.com.ua

Концептуальная основа Lara Sсhön  – сохра-
нение красоты и продление молодости. 
Сочетание старинных рецептов и современ-
ных разработок на молекулярном уровне. 
Меристемные клетки, фитостеролы, экс-
тракты водорослей, трав, цветов, драгоцен-
ные масла розы, арганы, карите, структуи-
рованная вода – лишь небольшая часть сы-
рьевой базы. Нишевость, высокое качество, 
постоянное совершенствование, эксклюзив-
ность и лимитированность – все это и мно-
гое другое для самых взыскательных по-
клонников бренда.

+380 (44) 572 45 46 • ECO@TNF.COM.UA •ECO-EXPO.COM.UA
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LEMONGRASS HOUSE
Мельникова ул., 51-Б, Киев, Украина
 N (+380  67) 826 14 41 

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

Мы являемся официальным дистрибьюто-
ром всемирно известной торговой марки 
Lemongrass House в Украине. Наш фирменный 
магазин находится в центре Киева по улице 
Мельникова, 51-Б (ст. м. Лукьяновская). Вы 
окунетесь в уютную и тёплую атмосферу сол-
нечного Таиланда. У нас Вы найдёте натураль-
ную косметику для лица, тела, волос, ван-
ны и душа, массажа, для мам и малышей, 
а также для любимых питомцев. Косметика 
Lemongrass House не использует ингредиенты 
животного происхождения и никогда не те-
стируется на животных, а также не содержит 
сульфатов и парабенов. Вся продукция про-
шла необходимую сертификацию.

LIQBERRY
 @ info@liqberry.gmail.com
 w www.liqberry.com

«LiQberry» черничная паста  – многофункцио-
нальный пищевой продукт, созданный по ин-
новационной технологии.  Употребляя свежую 
чернику, человек использует только часть её 
полезных свойств, так как кожура и косточ-
ка черники недоступны для наших зубов и 
ферментов желудка, а ведь в них находятся 
важные микро- и макроэлементы: Омеги 3-6-
9, полифенолы, антиоксиданты, пектины, хло-
рогеновая кислота. Благодаря инновационной 
технологии паста имеет длительный срок хра-
нения, не содержит сахара, воды и консер-
вантов. Черничная паста «LiQberry» обладает 
широчайшим спектром действия и высочай-
шей эффективностью: мощный природный ан-
тиоксидант, естественный иммунокорректор. 
Черничная паста «LiQberry» – формула жизни.

МANTECA АРАХІСОВА 
ПАСТА
Липова Алея, 5, Львів, Україна
 N (+380  93) 53 52 51 4
 @ mantecapb@gmail.com
 w www.mantecapb.com

Команда Мантека – це сімейна справа. Ми пра-
цюємо на ринку України вже понад трьох ро-
ків. Наша концепція  – це натуральні продук-
ти з натуральних складових. Основним нашим 
продуктом на теперішній час є натуральні ара-
хісові пасти та горіхові пасти (урбечі). Наразі в 
нас є шість видів арахісових паст. Класична пас-
та – це 100% арахіс найвищого ґатунку, без солі 
та цукру, а тим більше – без «добавок». Паста з 
чорним та паста з білим шоколадом – це пас-

ти-смаколики для гурманів та солодкоїжок, але 
корисні щодо інгредієнтів. Паста з карпатським 
медом: до класичної пасти механічно, без на-
грівання додано духмяний карпатський мед 
різнотрав’я  – далі без коментарів, треба про-
бувати. Підсолена паста Кранч  – це ледь під-
солена для смаку морською сіллю арахісова 
паста із невеличкими шматочками арахісу, що 
хрумтять. Ну і крайній продукт – це арахісова 
паста з іспанським темним керобом, природ-
ним замінником шоколаду, солодкого за ра-
хунок фруктози.
Лінійка горіхових паст та паст з насіння (урбе-
чів) – це пасти із найкращих сортів льону, кун-
жуту, чіа, гарбуза, соняшника, кеш’ю, мигда-
лю тощо. Кожен з цих горіхів або насіння ма-
ють унікальні корисні та цілющі властивості. 
Ми лишень не псуємо їх зайвими «добавками».
У 2018 році ми вдало розпочали випуск су-
перфудів MantEca – широко відомих у вузь-
ких колах продуктів з унікальними власти-
востями. Це такі продукти як спіруліна, 
годжі, асаї, мака, гуарана, чіа та какао боби. 
З середини цього 2018 року ми плануємо ви-
пуск Екочіпсів Мантека, чіпсів з натураль-
них овочів та фруктів найкращих фермерів 
України. І зупинятися надалі ми не плануємо.
Будуємо здорову націю!

NATALIORGANIС 
Овручская ул., 28, оф. 7, Киев, Украина
 N (+380  63) 717 84 52 

(+380  99) 498 53 40 
(+380  44) 229 84 91 
(+380  96) 415 67 59
 @ nataliorganic@gmail.com
 w https://nataliorganic.com

NataliOrganic молодой успешный бренд нату-
ральной косметики, который за 4 года суще-
ствования завоевал любовь и доверие мно-
жества клиентов, которые стали постоянны-
ми. Основной акцент в разработке рецептур 
делается на anti-age косметику с активным 
вводом пептидов и лифтинг-комплексов.

NATURAL JULIA’S 
GRANOLA
 N (+380  93) 579 46 48
 @ yuliyanosenko@gmail.com

Natural Julia’s Granola – это украинский про-
изводитель гранолы и фруктово-ореховых 
батончиков HEALTHY STICK.

 • 100% натуральный продукт
 • изготовлено вручную
 • без сахара и глютена
 • без красителей и ароматизаторов
 • местное производство 
 • необычные сочетания и яркие вкусы.

Принцип продуктов Natural Julia’s Granola  – 
это супервкус и качество продуктов. 
Произведено с любовью и уважением 
Handmade!

OATS&HONEY, TM
 N (+380  44) 221 77 05
 w www.medovagranola.com.ua 
facebook.com/medovagranola.com.ua

Медова гранола та енергетичні бато-
нчики «GRANOLA ENERGY BAR» від ТМ 
«OATS&HONEY»  – ідеальний варіант здоро-
вого підживлення, перекусу або смаколика 
до чаю та кави, джерело повільно засвою-
ваних вуглеводів. Дбайливо обсмажені вів-
сяні пластівці, натуральний бджолиний мед 
та спеціально підібрані натуральні інгредієн-
ти, такі як фрукти, горіхи, ягоди годжі, насін-
ня чіа – нададуть витривалості, активності, 
зосередженості, імунітету, а також подару-
ють неймовірне гастрономічне задоволен-
ня. Обирай свій смак!

RAIN INTERNATIONAL
Саксаганского ул., 70А, Киев, Украина
 N (+380  96) 563 99 44 

(+380  93) 703 80 91
 @ tetiana.baraniuk@gmail.com

Кампания Rain International  – это иннова-
ционные технологии в области здорового, 
экологического, сбалансированного, функ-
ционального питания на основе семян рас-
тений по уникальной технологии холодного 
отжима. На 100% растительная живая среда 
в гелеобразной форме, без ГМО, консерван-
тов и продуктов животного происхождения. 
Усвоение организмом на 98%.

SIMPLE GREEN
 N (+380  50) 634 51 45
 @ simplegreenua@gmail.com
 w simplegreen.com.ua / simplegreen.com

Мы  – официальные представители и дис-
трибьюторы Simple Green в Украине. 

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»
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Производителем Simple Green является аме-
риканская социально ответственная компа-
ния Sunshine Makers Inc, один из лидеров на 
рынке высококачественных, экологически 
безопасных чистящих средств. Следуя прак-
тике защиты и сохранения окружающей сре-
ды, Simple Green позиционирует себя как бо-
лее безопасную альтернативу вредным мо-
ющим средствам. Продукты Simple Green 
используются дома, в коммерческих и про-
мышленных площадках не только в США, 
но и во всем мире. Экологические очистите-
ли не содержат жестких химических элемен-
тов, изготавливаются по строгим правилам 
и соответствуют фармацевтическим стан-
дартам качества.

TUPPERWARE
 @ Syanika3@mail.ru

Tupperware  – всемирно известный произ-
водитель эксклюзивной высококачествен-
ной посуды для дома и кухни. Изделия 
Tupperware кардинально улучшают жизнь 
людей за счет рациональной экономии ре-
сурсов и инновационных технологий, помо-
гая сделать питание здоровым. Компания 
Tupperware основана в 1946 году и на се-
годняшний день работает более чем в 100 
странах мира. Ярчайшей характеристи-
кой коллекции посуды и аксессуаров от 
Tupperware является признанный высоко-
классный дизайн, многофункциональность 
и надежность.

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

У 2005 році на новій площі 81 га волонтер 
із США, який вивчив природно-кліматич-
ні умови місцевості, зробив аналіз ґрунту в 
Бостонській лабораторії (США). Виявилося, 
що місце розташування с. Струмок сприятли-
ве для виробництва вина, так як знаходить-
ся на одній географічній паралелі з відомою 
французькою провінцією Бордо. Саме для 
такого бордоського напрямку виноробства 
і було закладено понад 76 га виноградників.
Картельна змова на демпінгові закупівлі ви-
нограду винзаводами спровокувала нас за-
йнятися виноробством.
Придбали необхідне обладнання, атестува-
ли виробництво, лабораторію і вибрали на-
прямок 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 ве-
ликі різниці» в українському виноробстві.

VINS TM
І. Мазепи вул., 29, 1, Боярка, 
Київська обл., Україна
 N (+380  97) 224 21 06
 N (+380  95) 804 59 17
 @ vins.cosmetic@gmail.com
 w www.vins.kiev.ua

НАТУРАЛЬНІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ 
РЕМІСНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА.
Головним чином ми прагнемо вплинути на 
формування середовища гармонійного існу-
вання людини і навколишнього світу, тому 
для нас важливо виробляти натуральний 
продукт, що дарує красу, не завдаючи шко-
ди навколишньому середовищу.
Дана позиція є основою концепції нашої ді-
яльності.
Проект ТМ Vins має не лише комерційні цілі, 
але й мету зробити світ кращим.
Своїм прикладом ми показуємо, що можли-
во створювати дійсно якісну продукцію для 
краси та здоров‘я, при цьому без шкоди на-
вколишньому середовищу.
Наші переваги:

 • повністю натуральний склад;
 • екологічна орієнтованість;
 • оптимізована ціна.

VIVO, БАКТЕРІАЛЬНІ 
ЗАКВАСКИ
 N (+380  44) 541 01 61
 @ Admin@zakvaski.com
 w www.zakvaski.com

Компания VIVO специализируется на произ-
водстве и продаже заквасок для приготовле-
ния кисломолочных продуктов в домашних 
условиях. Используя наши закваски и моло-
ко по своему выбору, можно с легкостью при-
готовить вкусные, полезные, натуральные 
и безопасные йогурты, творог, сметану, ке-
фир, а также серию детских и серию функци-
ональных кисломолочных продуктов, обла-
дающих лечебно-профилактическими свой-
ствами. Такие продукты отличаются высоким 
качеством, гарантированной свежестью, от-
сутствием различных добавок, высоким со-
держанием живых полезных бактерий.

WHITE MANDARIN ТМ
В.Сверстюка ул., 13, оф.405, Киев, 
Украина
 N (+380  93) 499 48 94 

(+380  96) 334 32 14
 @ whitemandarin17@gmail.com
 w www.whitemandarin.com

Натуральная косметика украинского бренда 
«White Mandarin» (производитель ООО Чойс) 

выпускается с августа 2012 года и уже пози-
тивно зарекомендовала себя на рынке орга-
нической продукции. Наша позиция – косме-
тика должна не просто содержать натураль-
ные компоненты, а полностью состоять из 
них. Компоненты в составах косметических 
средств исключительно растительного проис-
хождения, они абсолютно безопасны и имеют 
соответствующие сертификаты, в том числе 
ЕСОСЕRT и Orgаnic. Мы гордимся тем, что раз-
мещаем ПОЛНЫЙ СОСТАВ на этикетках.

АГРОБІЗ, АГРАРНА 
ТОРГОВА ПЛАТФОРМА
Шопена вул., 22., Луцьк, Украина
 N (+380  95) 188 90 27
 @ info@agrobiz.net
 w http://agrobiz.net/

АгроБіз  – універсальна Аграрна інтер-
нет-платформа, на якій у кожного підприєм-
ства є можливості:

 • Створити інтернет-магазин або сайт;
 • Якісно та ефективно представити свої то-

вари та послуги для продажу;
 • Отримувати гуртові та роздрібні замов-

лення;
 • Розмістити рекламний банер для підви-

щення іміджу підприємства;
 • Отримувати тендерні запити по покупці 

товарів.

АПІПРОДУКТ
 N (+380  44) 455 91 39
 @ info@apiprodukt.ua

Уже более 18 лет комплексные натураль-
ные препараты на основе продуктов пче-
ловодства и фитокомпозиций компании 
«Апипродукт» приносят благо Украине. В 
приготовлении продукции используются до-
стижения современной науки и народные 
рецепты, проверенные временем. За этот 
период уникальные композиции уже помог-
ли многим людям укрепить свое здоровье.
Продукты пчеловодства  – это древнейший 
метод человечества для лечения многих за-
болеваний. С каждым годом растет количе-
ство врачей традиционной и природной ме-
дицины, применяющих на практике апи- и 
фитокомплексы.
Также продукты пчеловодства  – это заме-
чательное функциональное питание, чтобы 
быть и оставаться здоровым. Они идеально 
сбалансированы по составу витаминов, ми-
кро- и макроэлементов и других биологиче-
ских активных веществ.
Вся продукция проходит лабораторную экс-
пертизу в Институте Гигиены и Медицинской 
экологии им. О.М. Марзеева, а также имеет 
заключения ГСЭС при Министерстве охраны 
здоровья Украины.

+380 (44) 572 45 46 • ECO@TNF.COM.UA •ECO-EXPO.COM.UA
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АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ 
АМАРАНТУ 
ТА АМАРАНТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ, ГО
 N (+380  96) 344 44 38
 @ amaranth.association@gmail.com
 w http://amaranth-association.com

Завдання:
1. Популяризація амарантової продукції в 

Україні: участь у виставкових заходах, ре-
клама в Інтернеті, друкованих ЗМІ, на те-
лебаченні та радіо.

2. Контроль за дотриманням технологічного 
процесу вирощування амаранту.

3. Співпраця з підприємствами, що виробля-
ють якісну амарантову продукцію з ме-
тою її подальшого просування на світові 
ринки, формування позитивного іміджу 
України, як виробника якісної продукції.

4. Координація дій сільгоспвиробників сто-
совно посіву амаранту, збирання, транспор-
тування, очищення та зберігання врожаю.

5. Надання консультацій, проведення на-
вчальних курсів та конференцій.

6. Органічна сертифікація.

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

Виготовлення натуральних, алкогольних, ме-
дових напоїв шляхом природнього бродіння.
 
БЕССАРАБСЬКИЙ  
ЗБІР
 N (+380  50) 415 14 55 

(+380  48) 683 39 20
 @ fito.pivden@gmail.com
 w www.fito-south.com.ua

Компания ООО «Фито-Юг», выпускаю-
щая продукцию под торговой маркой 
«Бессарабський збір », предлагает сборы, 
сырье для которого собирается в экологи-
чески чистых районах Одесской области. 
Ассортимент представлен травяными и пло-
дово-ягодными сборами и чаями. Также го-
товы предложить лекарственные растения и 
ягоды высокого качества оптом и в розницу.

ВЕЛАС ТРЕЙД, ТОВ
Ливарська вул., 2, Київ, 04073, Україна 
 N (+380  68) 589 73 00
 @ VSTPECTIV@gmail.com
 w www.pectiv.com.ua

ТОВ «Велас Трейд» на ринку України з 2007 
року. Ми з 2017 року є ексклюзивними пред-
ставниками торгової марки PECTIV, гігієніч-
ні жіночі прокладки, виробник ОАЕ, Дубай.

ВУДЖЕНА НА ДРОВАХ, 
TM 
 N (+380  67) 449 49 03
 @ vudjenanadrovah@ukr.net 
 w https://www.facebook.com/
vudjenanadrovah/

Еко коптильня «Вуджена на дровах»  – це 
перша рибна коптильня в Україні, яка спе-
ціалізується на натуральному копченні 
риби. Працює за стародавньою традицій-
ною рецептурою, використовуючи сирови-
ну фруктових дерев, та дотримуючись су-
часних стандартів якості (процес від об-
робки до копчення проводиться згідно 
технічних умов).
Пропонуємо рибу гарячого копчення в 
асортименті. Виготовлення продукції 
здійснюється без консервантів та барвни-
ків. Копчення деревиною фруктових де-
рев. Працюємо тільки зі свіжою сирови-
ною. Вся необхідна документація – ТУ, ви-
сновок державної санітарно-епідемічної 
експертизи, ветеринарне заключення  – 
надається.
Готова продукція має надзвичайний смак і 
аромат. Смакує як у холодному, так і гаря-
чому (розігріта у мікрохвильовій шафі або 
духовці) вигляді. Блюда з рибою вигляда-
ють апетитно та смачно. Кожна рибина упа-
кована у коробку з натурального крафтово-
го картону та обгорнута пергаментним хар-
човим папером виробництва Нідерландів, 
що дає змогу зберігати смакові якості, зов-
нішній вигляд та форму продукту при тран-
спортуванні.

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

«Грин-Виза»  – украинская компани-
я-производитель продукции для здо-
рового образа жизни. Ассортимент ТМ 
«Грин-Виза»  насчитывает более 200 наи-
менований: сбалансированное питание; 
косметика; фитопродукты с лечебным эф-
фектом; органические моющие средства с 
пробиотиками.
Во всех продуктах отсутствуют ароматиза-
торы, консерванты, красители, сохранены 
все природные составляющие. Благодаря 
уникальным рецептурам и технологи-
ям продукция обладает высокой эффек-
тивностью и биодоступностью. Открыты 
сотрудничеству с магазинами эко-про-
дукции, фитоаптеками, медицинскими 
учреждениями и спортивно-оздорови-
тельными клубами.

ДЕ ЛА МАРК
Народного Ополчения ул., 1, оф. 407, 
Киев, 03151, Украина
 N (+380  44) 229 15 21 

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

«Де Ла Марк»  – первый экобренд Украины. 
Наше достижение  – это более 100 абсолютно 
безопасных продуктов для стирки, мытья посу-
ды, уборки, личной гигиены, которые безвред-
ны для человека и природы. Мы не использу-
ем в средствах продукты животного происхож-
дения, а также не тестируем их на животных! 
Наша продукция создана в Украине, а потому 
адаптирована под нужды украинцев
Де Ла Марк. Мы за бережную 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

Державне дослідне підприємство Інституту 
продовольчих ресурсів Національної акаде-
мії аграрних наук Украйни – єдиний вітчиз-
няний виробник бактеріальних заквасок для 
молочної промисловості.
Підприємство засновано в 1965 році, на сьо-
годні є багатопрофільною структурою, що 
виробляє широкий асортимент бактеріаль-
них заквасок и концентратів, заквасочних 
культур прямого внесення, живильних се-
редовищ для мікробіологічних досліджень.
БАКТЕРІАЛЬНІ ЗАКВАСКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО 
СПОЖИВАННЯ
Бактеріальні закваски Іпровіт характеризу-
ються гарантованою якістю, високим вміс-
том корисних мікроорганізмів, оптималь-
ним співвідношенням молочнокислих і біфі-
добактерій, відсутністю шкідливих домішок. 
Молочнокислі та біфідобактерії, що входять 
до складу заквасок Іпровіт, спеціально ві-
дібрані науковими співробітниками відді-
лу біотехнології Інституту продовольчих ре-
сурсів. Принциповою відмінністю вітчизня-
них бактеріальних заквасок Іпровіт є те, що 
бактерії, які входять до їх складу, виділені 
з природних джерел на території України та 
характерні для нормального кишкового бі-
оценозу населення, тому не мають протипо-
казань і побічних ефектів.

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»

6



ДІТИ В МІСТІ – ІНТЕРНЕТ 
СЕРВІС ДЛЯ БАТЬКІВ
Свободи вул., 39, Жовті Води, 52204, 
Україна
 N (+380  67) 892 10 05
 @ olga.zataidukh@dityvmisti.ua
 w dityvmisti.ua/

Інтернет сервіс «Діти в місті» – це афіша всьо-
го дитячого дозвілля в місті. Створений бать-
ками для батьків, сервіс допомагає активним 
мамам і татам організовувати відпочинок та 
весело проводити вільний час з дітьми.
Діти в місті – це: найактуальніша афіша захо-
дів для дітей та всієї родини у Києві, тематич-
ні добірки, зручні фільтри за віком дітей, да-
тою та місцем проведення заходів, можли-
вість бронювання та купівлі квитків онлайн.

ДОБРОЇЖ
 N (+380  95) 277 77 05
 @ Maist.shop@gmail.com
 w https://dobroizh.prom.ua/

«Доброїж» – це новий український виробник 
натуральних солодощів без цукру.
Наша місія – завдяки смачній та корисній їжі 
ділитися добром.
«Їсти добре» для нас означає не лише смач-
но, а й корисно. І ми хочемо, щоб ви переко-
налися: солодощі бувають корисними!
Із 12 смаків корисного батончика «Доброїж» 
обирайте свої улюблені! У складі тіль-
ки сухофрукти, горіхи, насіння та прянощі. 
Сухофрукти ретельно промиваємо в дегідра-
торі. Сушіння при температурі 41 градус дає 
змогу зберегти максимум вітамінів, макро- 
та мікроелементів, а також забезпечує збе-
рігання без використання консервантів.

ДРІАДА-ЕКО, ТОВ
 N (+380  97) 228 17 78
 w www.greekspices.com.ua

Компанія «Дріада-Еко» займається достав-
кою та фасуванням високоякісних спецій з 
Греції. Наш партнер – це сімейне підприєм-
ство, яке з 1976 року контролює вирощуван-
ня спецій та експортує в країни ЄС. Висока 
якість продукції підтверджена сертифіката-
ми по ISO: 22000 від TUV AUSTRIA HELLAS. 
Наша мета – познайомити вас з натуральни-
ми спеціями та приправами без солі, консер-
вантів, ГМО, барвників, та глукомата натрію, 
які внесуть вишукану нотку до ваших блюд.

ЕКОЛІЯ, ТМ
 N (+380  67) 811 80 23
 @ vsesvit12@gmail.com

Підприємство виготовляє продукцію для здо-

рового харчування з олійних культур: олія, 
пасти, клітковина. Продукція не містить до-
мішки та консерванти, виробляється із сиро-
вини найвищого ґатунку, зберігає всі корис-
ні речовини, орієнтована на тих, хто піклуєть-
ся про своє здоров‘я, вегетаріанців, сироїдів.

ЕКОСВІТ, ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО
 N (+380  99) 487 84 42
 @ Fg.ekosvit.irina@gmail.com

Фермерське господарство «Екосвіт» займа-
ється переробкою насіння конопель та про-
понує продукцію для здорового харчування. 
У нашому асортименті представлені: луще-
не насіння конопель (ядро (для пророщу-
вання!) і подрібнене), конопляний протеїн 
50,4%, конопляна олія, конопляне борошно, 
висівки, халва, конопляна сіль (основа пова-
рена, морська, йодована).

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 аль-
тернатива традиційним, але мало корисним 
перекусам в офісах, в навчальних закла-
дах, в поїздках, на відпочинку, при заняттях 
спортом і т.п. Можуть з успіхом використову-
ватися в дієтах типу 5 A DAY.

ЕКОФАРМ НВФ, ТОВ
Семинарская ул., 11-А/6, Одесса, 
Украина
 N (+380  48) 787 71 11 
 @ info@ekofarm.info 
 w www.ekofarm.info 

Производитель Уникального двухком-
понентного комплекса «Ще трохи життя». 
Геронтологический напиток №1 (концентрат 
из кожицы и косточек винограда «Вин-Вита» 
+ концентрат чайного гриба «Комбуча де-
сертный»). Эффективно укрепляет здоровье, 
омолаживает и отодвигает старость. Эффект 
гарантируют многолетние клинические на-
блюдения. Продукция отмечена многочис-
ленными отечественными и международ-
ными наградами. 

Наш критерий качества: Попробовал. 
Понравилось. Хочу еще. Рекомендую дру-
зьям. 
С 1995 г. НПФ «Экофарм» накопила богатый 
производственный опыт, зарекомендова-
ла себя как надежный и честный партнер. 
В 2015 году фирма внедрила и сертифи-
цировала международные стандарты ISO 
22000 и ISO 9001. 

ЕКЛАТАН, ТОВ
 @ boston-renapur@ukr.net
 w www.renapur.com.ua

Представляем эко-товары для дома:
Бальзам «Renapur» (Германия) – для ухо-
да и улучшения сохранности изделий из 
кожи, кожзаменителей и различных со-
ртов пластика и древесины. В составе пче-
линый воск и растительные компоненты. 
Гипоаллергенный. Бесцветный. Не содер-
жит спиртов и силикона. Питает, полиру-
ет, восстанавливает цвет и продлевает со-
хранность изделий, а также придаёт им 
блеск и водоотталкивающий эффект.
Элек тросушилки для обуви 
(Германия+Украина) со стеклокерамиче-
ским нагревателем. 
Aquaprotech Textile (Германия+Украина) – 
водоотталкивающее средство для тексти-
ля, замши, нубука, мембранных поверх-
ностей и др. Новое поколение суперги-
дрофобных средств. Сохраняет эффект до 
полугода.
Гидрофобное покрытие для стекла автомо-
биля AM Glass 4 в 1 (Германия+Украина)  – 
защита от ливня, от грязи, от гололёда, от 
насекомых, от обмерзания стёкол авто. 
Чистота стёкол вашего авто – это ваша без-
опасность.

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

Крафтові корисні солодощі та снеки ручної 
роботи від українського виробника.

ЕПІНАТУРА, ТОВ
Антоновича ул., 165-А, Киев, 03150, 
Украина
 N (+380  50) 167 18 12
 @ epinatura@gmail.com
 w www.epinatura.com.ua

«Эпинатура» – распространяет органические 
продукты питания. Мы презентуем знания 
древних инков и племен Амазонки, полу-
ченные о растениях. Наша продукция на 

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

7



основе натуральных ингредиентов, обра-
ботанных при помощи натуральной селек-
ции. В результате, мы получаем высокока-
чественный продукт.
НАША МИССИЯ:

 • Помочь людям поддерживать здоровье
 • Предотвращать различные заболевания
 • Поможем поддерживать здоровый об-

раз жизни
ПРОДУКТЫ: 

 • Натуральная Косметика, Суперфуды, Кофе, 
Какао, Все для здоровья, Лечебные БАДы.

ЖИВА СИЛА ВИНОГРАДУ
Пішонівська вул., 32, кв. 60, Одеса, 
65029, Україна
 N (+380  48) 709 00 90  

(+380  63) 218 87 76.
 @ vivam.clab@gmail.com
 w www.vivam.club

Торгова марка «Жива сила винограду» ви-
готовляє продукцію на основі концентра-
ту зі шкірки та кісточок темних сортів ви-
нограду. Продукція торгової марки «Жива 
сила винограду» виготовляється в Україні 
з якісної європейської сировини і реалі-
зується за доступними цінами. Продукти 
торгової марки «Жива сила винограду» 
рекомендовані для підвищення рівня ге-
моглобіну в крові, зміцнення імунітету, 
профілактики захворювань серцево-су-
динної системи, підвищення працездат-
ності та заспокоєння нервової системи. 
Продукція торгової марки «Жива сила ви-
нограду» рекомендована для вживання 
дітям від 3 років та дорослим. Продукти 
мають різні форми випуску: «Гемоглобін 
Нектар Плюс» – пластикова пляшка ємні-
стю 250 мл, «Гемоглобін Бебі Плюс»  – цу-
керки в картонному тубусі по 20 шт. для 
дітей від 3 до 5 років, «Гемоглобін Актив 
Плюс»  – цукерки в картонному тубусі по 
20 шт. для дітей від 6 років та дорослих, 
«Гемоглобін Сила Плюс» – капсули в плас-
тиковому контейнері по 60 шт.
 
ЖИВА ЧАЙ
 N (+380  73) 060 88 85
 @ zhivachay@gmail.com
 w www.zhivachay.com

Справжній і смачний трав‘яний чай. 6 колек-
цій – 50 найменувань. Опт і роздріб. В оригі-
нальній упаковці і розсипом.
100% органік. Сертифікати ЕАС.
Ідеальне рішення для чайної карти рестора-
нів і кафе, для еко-магазинів.
Не містить кофеїн, без ароматизаторів, 
барвників і консервантів.

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

Живое масло – масло жизни.
Растительные масла холодного отжима  – 
продукты, извлекаемые из семян маслич-
ных культур методом холодного прессова-
ния. Сырьем для получения растительных 
масел служат семена масличных растений – 
лен, черней тмин, расторопша, тыква, кун-
жут, грецкий орех и т.д. Нерафинированные 
масла первого холодного отжима обладают 
полезными лечебными свойствами. Причем 
каждый вид растительных масел по свое-
му составу уникален и имеет свои полез-
ные особенности, которыми не обладают 
другие масла. 

ЖИТНЯ СИЛА, ТМ
Автотранспортная ул., д.3, Днепр, 
Украина
 N (+380  56) 767 13 16
 @ Zhitna.sila@gmail.com
 w http://zhitnjasila.ua/

https://www.instagram.com/zhitnja_sila/
Мы выпекаем натуральный, вкусный хлеб, 
чтобы каждый день Вы  могли наслаждать-
ся вкусом здоровья. С  каждым ломтиком 
хлеба, каждой хлебной крошкой Вам пере-
дается сила зерна, пробуждённая первыми 
солнечными лучами, каплями дождя, те-
плыми порывами ветра, пробуждённая са-
мой природой.
Любите себя, любите своих детей, любите 
свою землю, кушайте натуральный хлеб.
С любовью, ТМ «Житня сила».

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 медичних 
видань України;

 • тираж газети – 40 тисяч, 21 тисяча з яких 
розповсюджується за передплатою, 19 ти-
сяч – через роздрібну торгівлю;

 • щотижнева, день виходу з друку – вівто-
рок;

 • має широку різновікову читацьку ауди-
торію, кожен номер готується на основі 
запитів читачів;

 • основні рубрики:

 • «Сучасні технології» – нові методи офіцій-
ної медицини;

 • «Живіть без хвороб» – найпоширеніші за-
хворювання та способи їх лікування в офі-
ційній та народній медицині;

 • «Профілактика»  – методи попередження 
хвороб за допомогою натуральних пре-
паратів, тренажерів, аплікаторів, продук-
тів 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 незвичай-
ні здібності;

 • «Запитуйте-відповідаємо»  – відповіді 
фахівців медицини на листи наших чи-
тачів.

ЗЕЛЕНА ШКОЛА
 N (+380  93) 449 35 24 

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

Унікальний 4-денний освітній курс від 26 ві-
домих екотренерів і практиків, що допома-
гає учасникам створити та втілити їхні власні 
інноваційні екопроекти.
Програма Школи буде цікавою всім, хто ці-
кавиться питаннями компактного житла і 
екобудівництва, займається екопроектами, 
створенням екопоселень, розвиває тема-
тичні спільноти, хоче вести натуральне ви-
робництво, екоблогерам і журналістам, та 
тим, хто прагне екологічно жити у місько-
му середовищі. 
Крім основних заходів, учасники мо-
жуть взяти участь у додаткових активнос-
тях: семінарах з відновлюваної енергети-
ки, екскурсіях на енергоефективі будинки та 
тест-драйвах електромобілів.

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

ТМ «Зерновита» – національний бренд про-
дуктів для здорового харчування.
На сьогодні ТМ Зерновита це не лише вироб-
ник традиційної крупи (рис, гречка, горох, 
пшоно, борошно), а й асортимент пластівців 
та Хлібців власного виробництва для здоро-
вого харчування.
Сучасні технології та старовинні рецепти да-
ють продуктам винятковий смак та аромат. 
Проста, ергономічна упаковка продукції ТМ 
«Зерновита» забезпечує її багаторазове ви-
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користання та покращені умови зберіган-
ня продукту. 
ТМ «Зерновита» особливо сподобається при-
хильникам здорового харчування: на кож-
ній упаковці подана інформація про харчо-
ву цінність вітамінів та мінералів, що міс-
тяться у крупах.
Також Ви зможете поповнити колекцію ре-
цептів новими та оригінальними ідеями. 
Смакуйте лише корисним від ТМ «Зерновита»!

ІНСАЙТ ЛТД, 
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Лісовий пр-т., б.3, кв. 80, Київ, Україна
 N (+380  98) 931 26 32 

(+380  50) 809 19 23
 @ mag@insajt.ltd
 w www.insajt.ltd

Інтернет-магазин «Інсайт ЛТД» є офіційним 
представником болгарської кондитерської 
фабрики «Алпі» і пропонує Вашій увазі ши-
рокий асортимент цукерок, виготовлених 
тільки з натуральних складових, цукерок 
без цукру, цукерок для підвищення енерге-
тики, цукерок для схуднення та послаблю-
ючих цукерок. Тільки в нас Ви скуштуєте 
цукерки з натуральною трояндою та лаван-
дою, аромат яких не залишить байдужим 
жодного чоловіка навколо Вас. Також про-
понуємо цукерки з цукрозамінником ізо-
мальт, що підходять для діабетиків та на 
70% є менш калорійними.

ІНША ЇЖА
Московский пр-т, 8, Киев, Украина
 N (+380  50) 432 00 55
 @ sales@anotherfood.com.ua
 w anotherfood.com.ua

Компания “Інша Їжа” появилась в тот мо-
мент, когда компания единомышленни-
ков решила, что на украинском рынке не 
хватает вкусной, качественной и при этом 
оригинальной еды. Другой  – не такой, 
к которой все привыкли. И начали тво-
рить… Так появился хумус из иорданско-
го нута с добавлением оливкового мас-
ла, для которого подбирают оригиналь-
ные специи и не жалеют кунжутной пасты 
тахини. И лимонный курд, являющийся 
классикой английской кухни, густой, кис-
ло-сладкий. И пекельный красный соус, 
обладающий оригинальным вкусом, яр-
ким цветом и сильной остротой. И мно-
гие другие интересные, а главное  – вкус-
ные продукты!
Компания “Інша Їжа” искренне думает о здо-
ровье своих клиентов. Поэтому большое 
внимание уделяется полезной еде: мы пред-
лагаем дикий рис, горох нут, индийский кун-

жут, миндальную пасту и лесной мёд. В сво-
ём производстве мы не используем красите-
лей, эмульгаторов и загустителей.
Многие наши продукты можно употре-
блять в пост, а также они станут наход-
кой для питания веганов и вегетарианцев. 
Большое внимание мы уделяем детской 
еде: паста кешью с акациевым мёдом ста-
нет вкусным и полезным завтраком или 
перекусом в школе.
А ещё мы хотим, чтоб украинцы попро-
бовали классические блюда различных 
кухонь мира. Именно поэтому компания 
“Інша Їжа” производит песто из итальян-
ского сыра Пармиджано Реджано, грече-
ский хумус с оливками и арахисовую пасту, 
популярную в Америке и Европе.
“Інша Їжа” – с нами вкуснее!!!

КАНГЕН-УКРАЇНА
 N (+380  50) 635 73 38
 @ Verisua2015@gmail.com
 w http://healthykangen.org/

Enagic International  – єдина компанія в сві-
ті в сфері фільтрації та іонізування води, яка 
має власне виробництво комплектного об-
ладнання (а не просто комплектуючих ча-
стин) в Японії та процес контролю якості, сер-
тифікований ISO. Кожний прилад збирається 
на одному заводі вручну під ретельним наг-
лядом спеціалістів.
Компанія існує на ринку вже понад 40 ро-
ків і з кожним роком відкриває все більше 
своїх офіційних представництв по світу. На 
сьогодні має 37 офіційних представництв в 
22 країнах.
Наші незалежні дистриб‘ютори з радістю 
розкажуть про користь Канген Води®, а та-
кож про наші бізнес-можливості. Наша схе-
ма співпраці настільки унікальна, що має 
власний патент на ринку.
Ми живемо в сім‘ї, яка підтримує один 
одного для досягнення загального успіху. 
Іноді ми називаємо наші бізнес-можли-
вості «особистісним зростанням з супро-
воджуючим планом компенсації», тому 
що ми хочемо, щоб наша команда рос-
ла як у фінансовому відношенні, так і осо-
бистісному.

КАРПАТСЬКА 
ТА ПОДІЛЬСЬКА 
МЕДОВУХА
 N (+380  67) 969 25 94, (+380  96) 327 

80 49
 @ anapri@ukr.net
 w lbojko727@gmail.com

Карпатская и Подольская Медовуха, мед и 
продукты пчеловодства.

КВІТА ТМ
 N (+380  50) 026 58 64
 @ kvitawork@gmail.com
 w https://kvita.org.ua/

Натуральні ефірні та косметичні рослинні 
олії, ароматизатори.

КИЕВСКОЕ СУХОЕ 
ВАРЕНЬЕ. ЯРОСВИТ С, 
ТОВ
 N (+380  67) 209 02 20
 w www.yarosvit.com.ua

Киевское сухое варенье  – сладкая визит-
ная карточка нашего города. Это нату-
ральные цукаты, изготовленные из укра-
инских овощей и фруктов по старинным 
рецептам на современном оборудовании, 
без добавления красителей и консерван-
тов. Мы предлагаем цукаты сухого варе-
нья, как здоровый продукт, как альтер-
нативу привычным снекам, как вкусное 
лакомство и прекрасный подарок или су-
венир из Киева.

КОЛЕСО ЖИЗНИ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ООО
Степана Бандеры пр-т, 23, 4-й этаж, 
Киев, Украина
 N (+380  44) 500 90 99 

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

На протяжении 10 лет ООО «Издательство 
«Колесо Жизни» завоевывало рынок 
Украины, ежемесячно издавая одноимен-
ный журнал, который имеет особую миссию 
и высокие ценности.

КОМПАСС УКРАЇНА,  
ПРАТ 
А/c 3122, Харків, 61072, Україна
 N (+380  57) 758 78 30
 @ office@kompass.ua
 w www.kompass.ua 
www.fb.com/Kompass.UA

Бази даних, в яких працюють наші філь-
три відбору і Ваші критерії для виводу у 
файл Excel! 
1. Україна: 345 000 підприємств. 
Безкоштовна демо-версія: www.demo.
kompass.ua
2. Країни СНД: 2 500 000 компаній 
Детальніше: https://ua.kompass.com/m/
easybusiness

+380 (44) 572 45 46 • ECO@TNF.COM.UA •ECO-EXPO.COM.UA
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3. Весь світ (60 країн): 12 млн. компаній 
Детальніше: https://ua.kompass.com/buy-
company-list/
Ексклюзив! Експортери і імпортери України: 
14 000 компаній. 
Безкоштовна демо-версія: www.demo.
kompass.ua 
А також: Email-розсилання в Україні й за кордон.
Міжнародна дошка оголошень  – www.
board.kompass.ua 
Українська стрічка новин бізнесу  – www.
news.kompass.ua
 
КУМИС ТА МАСЛО
 N (+380  97) 577 17 28

Кумис та Масло – надає ексклюзивні і корис-
ні продукти за доступними цінами!
Справжній 100% КУМИС і 100% кобиляче мо-
локо протягом всього року! 
Гарбузова Фреш олія, в‘ялений гарбуз, ка-
рамелізоване гарбузове насіння, грильяж з 
гарбузового насіння
ФРУК ФЕТТА – натуральна пастила
Шмастила – здивує всіх

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

Виробництво масажерів для фізіотерапії та 
реабілітації.

МАССАЖ ГУАША 
Ф.Пушиной ул., 8-а,оф-512, Киев, 
Украина
 N (+380  96) 485 60 42
 @ linatalili@ukr.net

Ли Ган – ведущий специалист в области тра-
диционной восточной медицины. Обучался 
в Шаолинськом монастыре. Уже более 8 лет 
живет в Украине и успешно лечит людей с 
помощью акупунктуры и восточного мас-
сажа Гуаша.
Иглоукалывание – один из древнейших спо-
собов лечения и профилактики болезней, 
который существовал в Китае задолго до по-
явления медикаментозной терапии. Сегодня 
этот метод находится на пике популярности 
во всем мире.
С какими проблемами к нам приходят па-
циенты:
Наиболее часто обращаются пациенты, ко-
торые страдают от боли любой локализации. 
Эффективно поддаются лечению неврозы, 
бессонница, аллергические проявления, со-

стояния после стрессов, заболевания суста-
вов и зависимости, будь-то нарушение об-
менных процессов (избыточный вес) или та-
бакокурение.
Очень успешно применяют акупунктуру в кос-
метологии. Сейчас все больше людей обраща-
ются за услугой для омоложения кожи лица.

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

Наш мед собран на территориях запо-
ведника Михайловская целина Сумской 
области. Трахтемировский природно-ар-
хеологический заповедник Черкасской 
области. Природный заповедник на 
территории Сребнянского района 
Черниговской области.

МЕДДОВІДКА,  
ООО
Тимофея Шамрыло ул., 21, офис 167, 
Киев, 04112, Украина
 N (+380  44) 583 17 65 

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

“МедДовідка”  – лидер на рынке Украины 
информационных услуг в области медици-
ны, фармации, косметологии и сферы ме-
добслуживания. Наша цель  – помощь в 
поиске информации об аптеках, клиниках, 
стоматологиях, заболеваниях и лекарствах.

МЕДЕКС
Черняховского ул., 29, оф. 4, Киев, 
04111, Украина
 N (+380  44) 332 78 38 

(+380  44) 502 18 37
 @ www.medex@gmail.com

Medex – официальный представитель ан-
глийской компании e-cloth и EcoEgg, кото-
рые предлагают патентованную микрофи-
бру для идеальной уборки, не прибегая к 
химии – с помощью простой воды, мине-
ральные компоненты для стирки, кото-
рые полностью заменят химические сред-
ства для стирки. С товарами для уборки 
e-cloth и стирки EcoEgg Вы сможете эко-
номить и не рисковать своим здоровьем, 
используя бытовую химию. Вся продукция 
тестирована и проверена аллергологами. 
В Украине работает сеть фирменных мага-
зинов в Киеве и интернет-магазин.

МЕДОК, 
ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА 
Чичибабина ул., 7а, Харьков, Украина 
Победы пр-т, 71а, Киев, Украина
 N (+380  97) 238 12 09 

(+380  99) 650 62 87 
(+380  93) 964 20 33 
(+380  57) 751 68 19
 @ info@medok.com
 w www.medok.com

Торговая марка «Медок» была создана в 
2009 году на базе Харьковской областной 
конторы пчеловодства. Мы производим са-
мый широкий в Украине ассортимент апи-
продукции: 

 • Натуральные меда (более 10 сортов)
 • Продукты пчеловодства  – функциональ-

ные продукты питания, предназначенные 
для профилактики и смягчения течения 
болезней человека

 • Лечебную косметику с продуктами пче-
ловодства

 • Фирменная продукция ТМ «Медок» име-
ет отличные потребительские характери-
стики: натуральность, высокая биологиче-
ская активность, длительные (до 2-х лет) 
сроки хранения, доступные цены, гаран-
тия качества (сертификаты МОЗ).

Апипродукция ТМ «Медок» – это «Здоровье 
из улья».

МЕДОМІК
 N (+380  99) 072 92 44  

(+380  93) 003 34 72
 @ shop@medomik.com.ua
 w www.medomik.com.ua 
Facebook.com/medomik.com.ua

Медомік – компанія, яка пропонує не тільки 
мед, а й смачні медові поєднання. У нас Ви 
знайдете: • Горіхи з медом • Медові солодо-
щі • Продукти бджільництва • Медове мило 
ручної роботи • Чудові і ароматні воскові 
свічки. Запрошуємо на дегустацію!

МIЛЛIО ТМ
Комбінатна вул., 25А, Київ, Україна
 N (+380  95) 238 26 26 

(+380  96) 238 26 26
 @ info@organictechnology.com.ua
 w http://www.millio.kiev.ua

Компанія “Органік Технолоджі” створена у 
2016 році командою однодумців, яких об’єд-
нали цінності екологічної безпеки та бачен-
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ня чистого майбутнього для своєї країни. 
Компанія залучає іноземний досвід, найкра-
щих фахівців та новітні технології для роз-
робки та виробництва еко-продукції під сво-
їми брендами.
Так, підтримуючі світовий тренд здорового 
способу життя та відмови від шкідливих ком-
понентів в побутовій хімії, компанія створила 
ТМ millio – серію пральних та миючих еко-за-
собів для використання в сім’ях, де є малень-
кі діти. Це перша спеціалізована серія дитячих 
засобів, яка задовольняє всі побутові потреби 
матусь – від прання дитячих речей до безпеч-
ного прибирання приміщень. Продукція сер-
тифікована та відповідає міжнародному еко-
логічному стандарту ISO 14024.
Інша торгівельна марка продукції, яка зараз 
готується компанією до випуску, – ТМ smart 
protect – це “розумні” засоби для догляду за 
одягом та взуттям. Продукція призначена 
для спортсменів, танцюристів та інших груп 
споживачів, які потребують професійного за-
хисту від неприємних запахів. 
Продукція брендів “Органік Технолоджі” для 
свідомих покупців, які цінують здоров’я сво-
їх родин та орієнтовані на безпечне спо-
живання.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭССЕНЦИИ, ООО
Мореходная ул., 2А, офис 213, 
Николаев, Украина
 N (+380  93) 948 07 96
 @ essenceltd@gmail.com
 w www.essencii.com/

«Благодаря новозеландским ученым, в 1984 
году был представлен новый способ паровой 
дистилляции лекарственных растений, резуль-
татом которого стал удивительный продукт, по-
лучивший название Гидролат (Гидрозоль). Это 
живая взвесь, сохранившая свойства лекар-
ственных растений, помогающая обновлению 
и восстановлению клеток организма человека. 
Благодаря уникальной технологии, основан-
ной на паровой дистилляции, без применения 
спирта, химических компонентов или консер-
вантов, гидролаты и эфирные масла, произ-
водства ООО «Натуральные эссенции», обла-
дают жизненной силой, помогающей челове-
ку заботиться о здоровье и красоте. Основное 
преимущество продуктов компании  – регу-
лирующее воздействие на весь организм в 
целом и на всех уровнях. Познакомившись с 
гидролатами и эфирными маслами украин-
ского производителя ООО «Натуральные эс-
сенции», сможете убедиться: сохранять красо-
ту и здоровье – это просто и доступно каждо-
му. Специалисты компании проконсультируют 
и помогут подобрать необходимые продукты. 
Будьте всегда здоровы и красивы!»

НОВЕ ЖИТТЯ
НЕЗАЛЕЖНИЙ 
ДИСТРИБ’ЮТОР
ФОП ГУБАР ІГОР 
КОСТЯНТИНОВИЧ
Вокзальна вул. 11, Сумська обл., 
Лебедин,. 42200, Україна
 N (+380  99) 292 22 92
 @ Ig.gubar@gmail.com
 w www.new-life.com

«Нове життя»- український товаровироб-
ник натуральних продуктів: для здоров’я, 
особистої гігієни, косметики, товарів для 
дому. Я, Губар Ігор Костянтинович, допо-
можу Вам створити команду і побудува-
ти власний бізнес у КС «Нове життя», та-
кож допоможу Вам відкрити офіси (мага-
зини) з продажу даних продуктів у різних 
куточках України.

ОРБИС ТД,  
ООО 
Дальницкая ул., 25, Одесса, Украина
 N (+380  63) 378 26 15
 @ odsartel@gmail.com

Натуральные сладости ручной работы.

ПОЛІСЬКА 
М’ЯСНА КОМПАНІЯ
Луцьк
 N (+380  68) 851 85 51
 @ pmk-2014@ukr.net

Крафтове виробництво справжьої си-
ров’яленої продукції за старовинними по-
ліськими традиціями.

ПРАЙМ СНЕК,  
ТОВ
 N (+380  97) 307 93 54
 @ dg@sneco.com.ua
 w sneco.com.ua

ООО «Прайм Снек» является произво-
дителем уникального продукта  – суше-
ного вспененного сыра под ТМ «SnEco». 
Сушеный сыр является абсолютно новым, 
эксклюзивным, экологически чистым, 
НАТУРАЛЬНЫМ СНЕКОМ, произведенным 
из сыра. Только натуральный сыр и ника-
ких добавок.

ПЧЕЛІЯ, ТМ
 N (+380  66) 071 36 01
 @ Pchelia@ukr.net
 w www.pchelia.com.ua/

Український виробник дієтичних добавок 
із лікарських рослин та продуктів бджіль-
ництва. 

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

Домашние копчености.

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 натураль-
них інгредієнтів  – в цьому і є її унікаль-
ність. Зможемо розробити і зробити ваші 
унікальні цукерки з вашими логотипами 
або іменами.

СІК НЬЮТОН
 N (+380  63) 252 39 72
 @ belkova.alena@gmail.com

Ньютон  – 100% натуральний сік прямого 
віджиму з українських плодів. Без додаван-
ня води, цукру, консервантів і барвників. У 
складі соку тільки сік зі свіжих, спілих плодів, 
вирощених у наших сонячних садах.
Сік консервується за допомогою сучасної 
технології щадної пастеризації, без тради-
ційного кип‘ятіння. 
Сік відповідає найвищому європейському 
стандарту NFC* і ДСТ 656-79.
* NFC (not from concentrate)  – не з концен-
трату.

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.

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
 N (+380  50) 563 60 16
 @ vvvvtttt@ukr.net

Международная Компания Сибирское здо-
ровье – ведущий производитель натураль-

+380 (44) 572 45 46 • ECO@TNF.COM.UA •ECO-EXPO.COM.UA
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ной продукции для здоровья и красоты. 
Успешное развитие в более чем 50 стра-
нах мира.

СТАРБЕЛЬСКИЕ 
ВКУСНЯШКИ, ТМ, 
ТОВ СТАРКОН
Железнодорожная ул., 3 А, 
Старобельск, Украина
 N (+380  64) 612 29 45
 @ Starcon65@gmail.com
 w www.starcon.lg.ua

ООО Старкон уже более 15 лет занимается 
производством козинак и жареной семечки. 
Производство расположено в экологически 
чистой зоне Луганской области. 
Несколько ограниченный срок годности го-
ворит о том, что в производстве продукции 
не используются красители, ароматизато-
ры, стабилизаторы и всевозможные пище-
вые добавки. Поэтому изделия под торго-
вой маркой СТАРОБЕЛЬСКИЕ ВКУСНЯШКИ 
считается экологически чистой, о чем гово-
рят награды за качество продукции, а так-
же многочисленные отзывы покупателей. 
Мы являемся стабильной и ответствен-
ной организацией, предлагаем и постав-
ляем всегда качественный и свежий товар. 
Осуществляем продажу в любых количе-
ствах. Заинтересованы в сотрудничестве и 
ищем партнёров для бизнеса.

ФРЕКЕН БОК 
 @ sverdlina.s@biosphere-corp.com
 w http://freken-bok.com/

ТМ Фрекен БОК предлагает современ-
ную альтернативу агрессивной быто-
вой химии  – безопасную экологическую 
бытовую не-химию по доступной цене. 
Экологическая бытовая не-химия успеш-
но справляется со своими задачами и при 
этом не наносит вреда нашему здоровью и 
окружающей среде. 
Качество, безопасность и доступность – это 
основные критерии, которые заложены в 
основу бытовой не-химии ТМ Фрекен БОК. 
Все средства бытовой не-химии ТМ Фрекен 
БОК имеют знак экологической сертифика-
ции «Зеленый Журавлик», признанный бо-
лее чем в 60 странах мира как гарант безо-
пасности продукции для окружающей сре-
ды и здоровья человека.
Бытовая не-химия ТМ Фрекен БОК – первая 
сертифицированная экологически безопас-
ная продукция в среднем ценовом сегмен-
те, доступная для каждой семьи!

ХЕПІ КЛІН
Василя Липківського вул., буд. 45, офіс 
338, Київ, 03035, Україна
 N (+380  44) 207 59 80 

(+380  68) 865 90 02
 @ office@happyclean.com.ua
 w www.happyclean.com.ua

Торгова марка «Happy Clean»  – це висо-
коякісні екологічні миючі засоби. Ми са-
мостійно займаємося розробкою та вироб-
ництвом в Україні. Наші фахівці вивчають 
досвід українських і зарубіжних колег, про-
водять експерименти з хімічним складом 
продукції, розробляють інноваційні форму-
ли. При цьому нашими головними принци-
пами залишаються екологічність, безпека і 
висока якість товарів.

ЦЕНТР 
ФІТОФАРМАКОЛОГІЯ 
Л.Украинки бул, 26, каб. 711, Киев, 
Украина. Чистяковская ул., 2-А, 
каб.211, Киев, Украина
 N (+380  50) 714 02 15 

(+380  97) 434 56 10
 w www.ekoapteka.com  
www.fitolavka.zakupka.com

Центр «ФИТОФАРМАКОЛОГИЯ»  – это совре-
менные разработки украинских ученых в 
области профилактики заболеваний, а также 
реабилитации организма человека.
Наша цель  – восстановление нарушенных 
функций и реабилитация организма, улуч-
шение качества жизни, профилактика забо-
леваний и предупреждение их обострений с 
помощью натуральных средств.
Мы гордимся своей продукцией, потому что 
она уникальна и имеет наивысшее качество. 
Все наши фитокомплексы произведены из 
натурального сырья, имеют все необходи-
мые сертификаты и заключения.

ШОКОЛАДНИЙ МЕД 
І МЕДОВУХА ЗІ ЛЬВОВА, 
ФОП МІХОВИЧ
 N (+380  93) 806 46 61
 @ ivan-mihovych@yandex.ru

Смачний Шоколадний мед і Медовуха за 
оригінальним рецептом із власної пасіки 
на Прикарпатті, а також екологічний мед 
з перцем, мед з корицею для схуднен-
ня, мед з кавою для шкіри! Великий вибір 
ШОКОЛАДНИХ виробів та медові пряники! 
Домашнє вино та унікальний зелений хвой-
ний мед з Карпат!

ЭКОВИСТА
Крещатик ул., 15, оф. 132, Киев, 01001, 
Украина
 N (+380  44) 223 77 90 

(+380  93) 607 25 97 
(+380  50) 353 50 95
 @ info@ecovista.com.ua

Магазин цікавих ідей та корисних речей для 
екології дому. Перетворюємо роботу в на-
солоду!

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

Юнимед  – ведущий импортер сертифици-
рованной органики и товаров для грудно-
го вскармливания. Это продукты по уходу за 
домом (моющие средства, порошок), орга-
ническая косметика для тела (крема, шам-
пуни, мыло), для полости рта (зубные пасты, 
щетки), а также органические питательные и 
вкусные продукты.

ЮСТ УКРАИНА
 N (+380  94) 924 77 91 

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

ЮСТ предлагает клиентам и партнерам луч-
шие оригинальные продукты из Швейцарии. 
С 1930 года JUST изготавливает по собствен-
ной рецептуре только натуральные продук-
ты для здоровья и красоты. В 30 странах 
мира ЮСТ ценят и любят за продукты высо-
кого качества, дающие возможность мил-
лионам женщин и мужчин не только сохра-
нить красоту, молодость и бодрость духа, но 
и достойно реализовать себя. Вся продук-
ция ЮСТ изготавливается на основе целеб-
ных трав и эфирных масел. Сегодня компа-
ния выпускает средства по уходу за кожей 
лица и тела, эфирные масла, оздоровитель-
ные кремы, средства для ванн и душа, и SPA.

ПРОМОУШН ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКИЙ ПОДІУМ»
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ВАШ ПАРТНЁР В РАЗВИТИИ ОРГАНИКИ
YOUR PARTNER IN ORGANIC DEVELOPMENT

Сертификация и контроль в области органического 
производства и продуктов питания в Украине, Белоруссии, 
России, Казахстане и Таджикистане с целью 
эквивалентности органического регулирования ЕС.

Сертификация и контроль согласно USDA NOP 
(Национальная органическая программа министерства 
сельского хозяйства США).

Certification and control in the field of organic production and 
food products in Ukraine, Belarus, Russia, Kazakhstan and 
Tajikistan for the purpose of equivalence to EU organic regulations.

Certification and control according to the United Stated 
Department of Agriculture (USDA) National Organic Program 
(NOP) requirements.

www.ekoagros.lt

+370 37 20 31 81

ekoagros@ekoagros.lt

EKOagros

Ул. К. Донелайче 33, 
LT-44240 Каунас, Литва 
K. Donelaicio str. 33, 
LT-44240 Kaunas, Lithuania

ORGANIC CERTIFICATION

UA-BIO-170
BY-BIO-170
RU-BIO-170
KZ-BIO-170
TJ-BIO-170


