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ПЕРЕЛІК                                                        #kataloh_fundatsiia

Пасіка “Медове джерело” 3-5
ТМ Апіпродукт 6-8
ТМ Все в меду 9-10
Сімейна пасіка «Медові Роси» 11-13
ТМ Душевний мед 14-15
ТМ “Сімейна пасіка Сенчук” 16-18
ТМ Happy Hiver 19-21
Сімейна пасіка «Мед в поход» 22-25
Пасіка «Магія меду» 26-29
Домашній мед «Мезинський» 30-32
Розплідник цінних рослин 33-34

Виготовлено жіночими руками
з любов'ю та материнською турботою 

до людей, бджіл та довкілля!
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Пасіка “Медове джерело” #medove_dzerelo
Тринадцять років ми дотримуємося вікових традицій

виробництва. Традиційне ремесло бджільництво унесено до
обласного реєстру нематерільної культурної спадщини.

Поля з квітами й травами не знають хімії, а бджоли мешкають у
затишних дерев’яних вуликах, насолоджуючись степовим сонцем,
вітром і джерельною водою. Ми залишаємося родинною пасікою, і
ніколи не станемо «якоюсь фабрикою» меду

м. Сватове, с. Зміївка. Загальнозоологічний заказник 
місцевого значення «Сватівський», який є 

природоохоронною зоною Луганської області (Україна)

КОНТАКТИ:
Пасіка “Медове джерело”
0953051044, 0953051116,  0951437300 – тут Vaiber та Telegram

https://www.instagram.com/medove_dzerelo/?hl=ru
тут дірект

https://www.facebook.com/medovedzerelo
тут месенджер

medove_dzerelo@gmail.com

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
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Пасіка “Медове джерело” #medove_dzerelo

Що виробляємо?

Смакоту!

Красоту!

Сувенірку!

МЕД травневий, з різнотрав’я та соняшниковий.
Медові мікси з горішками, квітковим пилком та 
спеціями. Скляна банка від 100 мл від 35 грн.

Натуральна косметика: маски 
для обличчя  та волосся, 
скраби, бальзам для губ, 
крем-мило та мило ручої

роботи. У зручній пластиковій 
тарі за ціною від 40 грнБальзам для губ, 

40 грн

Маска для обличчя, 
65 мл 60 грн

Крем-мило, 
100 мл 80 грн

Скраб, 100 мл
80 грнМед, 150 г

35 грн
Мед з горіхами, 

150 г, 60 грн

Чай крупнолистовий , 
40г 40 грнМед, 300 г 65 грн

Чай пакетований, 20 
пакетиків 45 грн

Набір медових 
міксів, 180 грн

0,5 л меду в 
асортименті, 200 грн

Крафтова медовуха
декорована, 150 грн

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
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Пасіка “Медове джерело” #medove_dzerelo
Подаруй близьким здоров’я! Подарункові набори у кошиках, коробочках, пакетах від 180 грн

65 грн

40-80 грн

150 грн400 грн150 грн

1000 грн

580 грн

Приклад подарункового набору:
- 3 л меду травневого (відро з харчового пластику) 
декорований під букет соняхів (800 грн);
- 0,7 л крафтова медовуха (медове вино 
природнього бродіння)  декоровано під загальний 
стиль (150 грн) та декорований пакет (50 грн).

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
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#apiprodukt.ua

КОНТАКТИ:   +38-068-777-47-25                                    +38-067-664-71-52
Юлія Афанасьєва Світлана Волинець
Керівниця відділу продажів та напрямку ЗЕД                директорка з розвитку компанії "Апіпродукт"

125 грн

Компанія «Апіпродукт» запрошує вас бути в тренді!

Вже 21 рік поспіль ми є українським лідером у 
своєму сегменті

Найбагатший асортимент з продуктів бджільництва 
(вітаміни, оздоровчі комплекси, суперфуди, медові 

композиції, функціональне харчування, космецевтика)

Наші препарати – це продукти довголіття, молодості, 
краси та здоров’я!

Натуральність та унікальність – ось на що ми робимо 
акцент при виробництві нашої продукції.

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
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#apiprodukt.ua

Для здоров’я всієї сім’ї
Для енергії, краси та молодості

Для чоловічого здоров’я
138грн.

88грн.

184грн.

120грн.

110грн.

125грн.

150грн.

КОНТАКТИ:   +38-068-777-47-25                                    +38-067-664-71-52
Юлія Афанасьєва Світлана Волинець
Керівниця відділу продажів та напрямку ЗЕД                директорка з розвитку компанії "Апіпродукт"

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
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#apiprodukt.ua

Преміум догляд за обличчям

Апі-крем комплекс 
з маточним молочком
8 екстрактів
5 видів ефірних олій
віск бджолиний 
бджолине маточне молочко
255грн.

Спрей прополісний 
з ефірною олією 
лаванди
освіжає та підтримує 
водний баланс шкіри
105грн.

Рослинні та ефірні олії
Бджолиний мед
Віск

45грн.
64грн.

68грн.

Натуральне медове мило

КОНТАКТИ:   +38-068-777-47-25                                    +38-067-664-71-52
Юлія Афанасьєва Світлана Волинець
Керівниця відділу продажів та напрямку ЗЕД                директорка з розвитку компанії "Апіпродукт"

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
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КОНТАКТИ: https://www.facebook.com/pro.med.zp/ http://promed.zp.ua/

https://www.instagram.com/pro.med.zp/ +38 (095) 322-82-98

НАШ АСОРТИМЕНТ 
це авторські рецепти та унікальні смаки…

Медові мікси з травами, спеціями та фруктами
(склобанка 35 грн/50 г; 80 грн/240 г):

ТМ Все в меду (сімейна пасіка) #Все_в_меду

 апельсиновий
 лимонний
 з корицею
 з кардамоном
 імбирний

 імбирний з волоським горіхом
 м`ятний
 тим`яновий
 розмариновий
 з кизилом (40 грн/50 г; 90 грн/240 г)

Мед бджолиний натуральний Запорізького краю 

різнотрав'я 
(0,5 л/70 грн; 1л/140 грн;
3 л/400 грн)

 соняшниковий
(0,5 л/50 грн; 1л/100 грн; 
3 л/280 грн)

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://www.facebook.com/pro.med.zp/
http://promed.zp.ua/
https://www.instagram.com/pro.med.zp/
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КОНТАКТИ:

ПОДАРУНКОВІ НАБОРИ
з трав’яними або фруктовими 
чаями, медовими міксами та 
пастилою (від 100 грн)

ТМ Все в меду (сімейна пасіка) #Все_в_меду

https://www.facebook.com/pro.med.zp/ http://promed.zp.ua/
https://www.instagram.com/pro.med.zp/ +38 (095) 322-82-98

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
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http://promed.zp.ua/
https://www.instagram.com/pro.med.zp/
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Сімейна пасіка «Медові Роси» #medovirosu 

Наша пасіка знаходиться в чудовому селі Козівка, Тернопільської області. Налічує 140 
бджолосімей. Бджільництвом займаємось разом з батьком Дека Степаном Івановичом. 
Рік тому, в Тернополі відкрили невеликий магазин бджоло-продуктів з власної пасіки.

Запрошуємо познайомитися з нами!

КОНТАКТИ: +38(097) 847-01-37 Оксана Пастущин
https://www.facebook.com/medovirosu

На просторах 
Тернопільщини

На пасіці Це я))

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://www.facebook.com/medovirosu
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Сімейна пасіка «Медові Роси» #medovirosu 
Запрошуємо скоштувати різні сорти меду та бджоло-продукти
✅ Весняний мед (сади, ріпак,
акація, різнотрав’я, ягідники):
0.5л – 65 грн; 1л – 130грн. 
✅ Мед Лісове різнотрав’я:
0.5л – 55грн; 1л – 110грн.
✅ Мед Різнотрав’я з соняшником:
0.5л – 55грн; 1л – 150грн. 
✅ Липово-гречаний мед з квітами:
0.5л  - 75грн; 1л – 150грн. 
✅ Гречаний мед з квітами:
0.5л – 90грн; 1л – 180грн.

✅ Забрус (мед забрусний):
0.5л – 65грн.
✅ Стільниковий мед:
100г – 25грн
✅ Пилок (бджолине обніжжя,
різного періоду збору):
100г – 25грн.
✅ Перга (бджолиний хліб):
100г – 150грн.
✅ Воскові свічки в асортименті

КОНТАКТИ: +38(097) 847-01-37 Оксана Пастущин
https://www.facebook.com/medovirosu

Різні сорти меду

Бджолине обніжжя 

Свічки

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://www.facebook.com/medovirosu
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Сімейна пасіка «Медові Роси» #medovirosu 
Продукти бджільництва з нашої пасіки:
✅ Прополіс: 10г – 30грн

✅ Віск: 50г – 20грн

✅ Настій прополісу 20%:
50г – 50грн; 100г– 100грн

✅ Настій підмору 10%:
50г – 50грн; 100г – 100грн

✅ Настій воскової молі:
50г – 50грн; 100г – 100грн

✅ ПЖВМ: 50г – 50грн; 100г – 100грн

✅ Крем-мед в асортименті:
(лохина, малина, полуниця, кава, лимон-імбир)
100г – 50грн; 200г – 100грн.

✅ Горіхи з медом в асортименті:
200г – 100грн; 395мл – 150грн.

✅ Бальзам для губ на основі воску: 1шт – 25грн.

КОНТАКТИ: +38(097) 847-01-37 Оксана Пастущин
https://www.facebook.com/medovirosu

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://www.facebook.com/medovirosu
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КОНТАКТИ:

Ми назвали пасіку "Душевний мед" тому що вкладаємо всю душу в бджіл
і створюємо по-справжньому душевний мед…

Основою асортименту є натуральний 
квітковий мед, на основі якого ми 

виготовляємо різні медові композиції

Реалізуємо:

Маточне молочко 30 грн/1 г4

Мед лісовий 120 грн/л1

Прополіс 100 грн/100 г2

Мед в стільниках 50 грн/300 г3

Медові композиції 50 грн/200 мл5

Свічки воскові 25 грн/шт.6

Пилок 25 грн/100 г7

+38(096) 87-81-273
https://t.me/dushevnyymed www.facebook.com/vkysnuimed

https://www.instagram.com/dushevnyy_med

ТМ Душевний мед #dushevnyy_med 

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://t.me/dushevnyymed
http://www.facebook.com/vkysnuimed
https://www.instagram.com/dushevnyy_med
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Смачний лісовий мед з нотами 
малини та крушини для 
справжніх цінителів меду
120 грн/л 

Медова 
композиція з 
грецьким 
горіхом
50 грн/200 г

Свічка єдиноріг
25 грн 

Бджолине обніжжя
(квітковий пилок)
25 грн/100г

Пасіка знаходиться в м. Шепетівка Хмельницької обл. Прополіс
120 грн/100 гр 

ТМ Душевний мед #dushevnyy_med 
Наша місія та цінності – нести людям здоров'я через продукти 
бджільництва, за якість яких ми відповідаємо…

ФУНДАЦІЯ ЖІНОК ПАСІЧНИЦЬ 
bee.women.fundacia@gmail.com
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КОНТАКТИ:

+38(096) 87-81-273
https://t.me/dushevnyymed www.facebook.com/vkysnuimed

https://www.instagram.com/dushevnyy_med

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://t.me/dushevnyymed
http://www.facebook.com/vkysnuimed
https://www.instagram.com/dushevnyy_med
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ТМ “Сімейна пасіка Сенчук” #tanya_senchuk

КОНТАКТИ: https://www.facebook.com/tanya.senchuk.1
+38 (066) 595-11-20 senchuktanya.bee@gmail.com

Наш досвід довжиною в 150 років дає змогу поєднувати вікову мудрість
наших предків із сучасними досягненнями. Дозволяє нам отримувати
високоякісну продукцію на нашій пасіці, яка відповідає сучасним вимогам.
На пасіці отримуємо різноманітні бджоло-продукти: мед, стільниковий мед,
бджолине обніжжя (квітковий пилок), пергу, маточне молочко та інші.
Виготовляємо воскові свічки, медове мило, найстоянки личинок воскової
молі та прополісу, прополісні свічки, суміш пилку з медом та інші.
Наша пасіка розташована в мальовничому місці Полтавського району на
межі заповідного урочища “Вільшане” та ботанічного заказника
“Розсошенський”, що забезпечує нас екологічно чистою продукцією.

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://www.facebook.com/tanya.senchuk.1
mailto:senchuktanya.bee@gmail.com
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ТМ “Сімейна пасіка Сенчук” #tanya_senchuk

Мед в асортименті: акацієвий, липовий, лучне 
різнотрав’я, коріандровий, соняшниковий, 
гарбузовий (буває не кожного сезону).
Від 310 г до 4,5 кг, від 40 грн

Мед стільниковий: травневий, акацієвий, липовий, 
різнотрав’я. 250 г, 750 г, 1.5 кг, ціна: 200 грн/кг

Пилок квітковий (обніжжя бджолине)
Фасування: від 100 г,
Ціна: 25 грн за 100 г.

Суміш пилку з медом
Фасування: 300 г
Ціна: 65 грн

КОНТАКТИ: https://www.facebook.com/tanya.senchuk.1
+38 (066) 595-11-20 senchuktanya.bee@gmail.com

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://www.facebook.com/tanya.senchuk.1
mailto:senchuktanya.bee@gmail.com


ФУНДАЦІЯ ЖІНОК ПАСІЧНИЦЬ 
bee.women.fundacia@gmail.com

https://beewomen.com.ua/ 18

ТМ “Сімейна пасіка Сенчук” #tanya_senchuk
Воскові свічки в асортименті
Від  30 грн

Мило медове
100 г / 30-40 грн

Мед питний 
(медове вино) 
за старовинними 
рецептами 
0.5 л / 80 грн

Спиртова 
настоянка 
личинок 
воскової молі
100 мл / 160 грн

Спиртова 
настойка 
прополісу
50 мл / 50 грн

Прополісні
свічки
10 шт. / 80 грн

Маточне 
молочко в 
маточниках
20 шт. / 300 грн

КОНТАКТИ: https://www.facebook.com/tanya.senchuk.1
+38 (066) 595-11-20 senchuktanya.bee@gmail.com

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://www.facebook.com/tanya.senchuk.1
mailto:senchuktanya.bee@gmail.com
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Happy Hiver #happyhiver

КОНТАКТИ: https://www.facebook.com/HappyHiver
+380963307871 Kyivstar / +380963307872 Vodafon

Родинна справа, 
Родинна пасіка, 
Родинна садиба. 

Ми не лише добуваємо смачний мед. 
Ми загортаємо його у щастя!

-Мед та продукція з пасіки;
- Власні крафтові чаї;
- Цукерки з унікальними смаками;
- Пастила без цукру;
- Свічки з бджолиного воску;

- Воскові серветки - унікальний екологічний продукт;
-Флорентійське саше – новий підхід до арома-настрою;
- Власні крафтові чаї;
- Бальзами та креми на основі воску;
- Джутові мочалки та інша продукція для дому,

тіла та душі.

- Ексклюзивне упакування на будь-який смак
- Незвичні продукти та смаки

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
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Happy Hiver #happyhiver

КОНТАКТИ: https://www.facebook.com/HappyHiver
+380963307871 Kyivstar / +380963307872 Vodafon

Родинна справа, 
Родинна пасіка, 
Родинна садиба. 

Ексклюзивні меди (від 110 грн / 700 грам)
фацелієвий, липовий, золотарниковий, вересовий а 
також горішки в меду.

Ягідні та трав’яні чаї (від 70 грн / 70 грам)
більше 20 видів чаю з квітами (троянда, лісова 
фіалка, лаванда, жасмін), ферментованим листям 
(чорна смородина, вишня, груша) та ягодами  
(шипшина, вишня, терен) тощо.

Цукерки з унікальними смакам (110 грн / 225 грам)
Крім звичних продуктів, ми робимо цукерки з кунжутом, 
монардою, пелюстками троянди, волоським горіхом, 
апельсиновою цедрою, куркумою та у керобі.

Пастила без цукру (110 грн / 130 грам)
Пастила з агрусу, яблука, груші, смородини, сливи, вишні, 
абрикосу, порічки та малини без цукру та сторонніх 
домішок

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
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Happy Hiver #happyhiver

КОНТАКТИ: https://www.facebook.com/HappyHiver
+380963307871 Kyivstar / +380963307872 Vodafon

Родинна справа, 
Родинна пасіка, 
Родинна садиба. 

Воскові серветки (від 50 грн / 1 од)
Екологічний продукт, виготовлений з натуральної 
тканини, просочений воском для зберігання овочів, 
фруктів та інших продуктів свіжими та без 
плісняви. 

Флорентійське саше (від 30 грн / 1 од) 
Ароматична прикраса, яка виготовлена з воску з 
додаванням ефірних олій. Використовується для 
ароматизації будь-яких приміщень.

Бальзами та крем на основі воску (від 40 грн.)
В склад бальзамів входять тільки натуральні продукти: 
оливова олія, віск, какао-масло, масло мигдалю, вітамін Е 
та ефірна олія рослин. 

Воскові свічки (від 30 грн)
Свічки з натурального бджолиного воску для підняття 
настрою.

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
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Сімейна пасіка «Мед в поход» #мед_в_поход

«Мед в поход» - це невелика сімейна пасіка, що була 
заснована у 2006 році та знаходиться у Запорізькому 
краї, там де чисте повітря, балки акації, поля соняшнику, 
фруктові сади та велика кількість степових трав.

Ми пропонуємо великий вибір меду і оригінальних 
медових мусів в якості соусів до сирної тарілки та 
гастрономічних подарунків.

У кожній баночці в знайдете натуральні, традиційні та 
вишукані смаки Півдня України!

Ми відповідаємо за якість нашої продукції своєю 
репутацією і цінуємо довіру наших покупців!

КОНТАКТИ: +38 (050) 48 75 886 Анжела Горбань             angel.gorban@yahoo.com
@honeyhiking @med_v_pokhod

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
mailto:angel.gorban@yahoo.com


23

ФУНДАЦІЯ ЖІНОК ПАСІЧНИЦЬ 
bee.women.fundacia@gmail.com

https://beewomen.com.ua/

Асортимент меду врожаю 2020 р.
Різнотрав’я:

3л - 450

1л – 180 грн

0,5 л – 100 грн

Соняшниковий:

1л – 160 грн

0,5 л – 80 грн

Шавлієвий:

0,5 л – 120 грн
(немає у наявності)

Ріпаковий:

0,4 л – 80 грн

Мед забрусний:

0,380 – 80 грн

Сімейна пасіка «Мед в поход» #мед_в_поход
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bee.women.fundacia@gmail.com

https://beewomen.com.ua/

Асортимент медових мусів

Апельсин
0,1л – 70 грн

Кардамон
0,1л – 70 грн

Чабрець
0,1л – 65 грн

Кероб
0,1л – 65 грн

Імбир
0,1л – 65 грн

Лаванда
0,1л – 65 грн

Перець
0,1л – 60 грн

Базилік
0,1л – 70 грн             

(немає у наявності)

Сімейна пасіка «Мед в поход» #мед_в_поход
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Надзвичайний подарунковий набір – 400 грн
Ароматні прянощі: 

 4 пакуночки духмяного 
чаю «Cvit Kvit» 

 2 баночки медового 
мусу з чебрецем та з 
кардамоном

Цитрусова свіжість:

 4 пакуночки духмяного 
чаю «Cvit Kvit» 

 2 баночки медового 
мусу с цедрою 
апельсина та з імбирем. 

Набір для ванни «Медове асорті» - 150 грн

Трав'яний набір: іван чай; шавлія; пелюстки соняшнику; 
акація; листя малини. Морска сіль, медовий мус та 

ефірна олія (за вашим вподобанням).

Сімейна пасіка «Мед в поход» #мед_в_поход
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Пасіка «Магія меду» #magiamedy 

КОНТАКТИ:               +38(097) 27 57 220 Потурай Наталія

Чи існує в природі щось досконаліше ніж бджола, яка збираючи 
розплавлене сонячне світло з квітів перетворює його на мед?..
Чи існує в світі щось досконаліше меду, який увібравши в себе 
розплавлене сонячне світло дарує нам здоров’я, довголіття та 
насолоду?..
Це насправді магія. Магія природи, магія бджіл, магія меду. Магія 
подарована людям самим Богом.

Наша пасіка 
знаходиться в 
селі Литвинів 
Підгаєцького району 
Тернопільської 
області. 
Саме тут наші магічні 
бджоли роблять 
магічний мед

@magiamedy

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
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Пасіка «Магія меду» #magiamedy 

Мед акацієвий, липовий, гречаний, гречано-липовий, 
літнє різнотравя, крем мед класичний

Від 130 до 260 грн за літр в залежності від сорту
Від 70 до 135 грн за 0,5 літр в залежносіті від сорту
Від 35 до 65 грн за 200 мл в залежності від сорту

Крем мед з сублімованими
ягодами та фруктами

(від 40 до 60 грн за 100 мл
від 75 до 100 грн за 200 мл)

Смаки: малина, вишня, ківі, 
полуниця, манго, лохина, 
чорниця, смородина, ананас, 
ожина, яблуко з корицею, 
брусниця, журавлина, обліпиха, 
цитрус, лимон, кокос, какао та 
горіх, какао, кавовий аромат, 
імбир, прополіс.

Квітковий пилок 
з акацієвим медом
(70 грн 200 мл)

Квітковий пилок 
підсушений
(30 грн 100 грам)

Перга (бджолиний
хліб)
(від 75 грн за 50 грам)

Прополіс
(30 грн 10 грам)

Настоянки підмору, 
прополісу та 
ПЖВМ
(від 35 грн за 25 мл)

Віск
(40 грн 100 грам)

Асорті з трьох
сортів меду в одній
баночці
(мед весняне
різнотрав'я, літнє
різнотрав'я, гречаний) 
200 мл 65 грн // 75 грн

ФУНДАЦІЯ ЖІНОК ПАСІЧНИЦЬ 
bee.women.fundacia@gmail.com

https://beewomen.com.ua/ 27
КОНТАКТИ:               +38(097) 27 57 220 Потурай Наталія

@magiamedy

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
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Пасіка «Магія меду» #magiamedy 
Горішки та насіння
з акацієвим медом

(від 35 грн за 100 мл
від 60 грн за 200 мл)

Оцет медово-яблучний

(0,5 літр 75 грн
0,250 літр 45 грн)

Подарункові набори з меду, крем меду, горішків в меду, воскових свічок

(від 60 грн )

ФУНДАЦІЯ ЖІНОК ПАСІЧНИЦЬ 
bee.women.fundacia@gmail.com
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КОНТАКТИ:               +38(097) 27 57 220 Потурай Наталія

@magiamedy

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
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Пасіка «Магія меду» #magiamedy 

Свічки з 
натурального 
бджолиного воску

ФУНДАЦІЯ ЖІНОК ПАСІЧНИЦЬ 
bee.women.fundacia@gmail.com
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Домашній мед «Мезинський» #med_domashniy

В мальовничому, екологічно чистому куточку України на
території Мезинського національного природного парку
знаходиться наша сімейна пасіка.
Наша родина робить все для того щоб Ви споживали 100%
натуральний продукт, високу якість якого підтверджують з року
в рік сертифікати якості Інституту бджільництва ім. Прокоповича.

Мед – від 150 грн/л 
залежно від сорту

акацієвий, липовий, лісове 
різнотрав'я, гречаний, 

квітковий (лучне 
різнотрав’я)

КОНТАКТИ: +38 (068) 876-40-90; med.ukraine.com@gmail.com;
https://med-ukraine.com.ua/

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
mailto:med.ukraine.com@gmail.com
https://med-ukraine.com.ua/
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Домашній мед «Мезинський» #med_domashniy

КВАС МЕДОВИЙ
1л – 40 грн

ПИЛОК КВІТКОВИЙ
(бджолине обніжжя)

Фасування: від 100г
Ціна: 30 грн

Виготовляємо медовий
КВАС шляхом природного 
бродіння без додавання

консервантів і
стабілізаторів. Чудово 
смакує, містить багато
вітамінів і амінокислот.

КОНТАКТИ: +38 (068) 876-40-90; med.ukraine.com@gmail.com;
https://med-ukraine.com.ua/

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
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ФУНДАЦІЯ ЖІНОК ПАСІЧНИЦЬ 
bee.women.fundacia@gmail.com

https://beewomen.com.ua/ 32

Домашній мед «Мезинський» #med_domashniy

КОНТАКТИ: +38 (068) 876-40-90; med.ukraine.com@gmail.com;
https://med-ukraine.com.ua/

Виготовляємо свічки різних форм та видів з бджолиного воску

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
mailto:med.ukraine.com@gmail.com
https://med-ukraine.com.ua/
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Розплідник цінних рослин #svitlana_adamchuk

КОНТАКТИ:        https://www.facebook.com/svitlana.adamchuk
+380980859064 Світлана Адамчук 

Пропонуємо насіння, розсаду, дорослі рослини
• ефіро-олійних
• харчових (салатних, чайних)
• пряно-смакових
• лікарських
• медоносних (пилконосних)

Формуємо набори рослин для створення:
• саду ароматів
• салатних ділянок
• чайних ділянок
• ділянка з пряними рослинами
• ділянка лікарських трав
• припасічна ділянка

Консультуємо по вирощуванню та 
застосуванню рослин:
• персональна (письмова ) консультація, залежно від 

виду рослини від 100 грн
• підбір присадибної рослинності залежно від строків 

цвітіння та природо-кліматичної зони від 500 грн

Насіння від 1 грн за 1 г
Розсада від 15 грн за одиницю
Дорослі багаторічники від 50 грн за одиницю

Набори насіння від 400 грн
Набори рослин від 1000 грн

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://www.facebook.com/svitlana.adamchuk
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Розплідник цінних рослин #svitlana_adamchuk

КОНТАКТИ:        https://www.facebook.com/svitlana.adamchuk
+380980859064 Світлана Адамчук 

mailto:bee.women.fundacia@gmail.com
https://beewomen.com.ua/
https://www.facebook.com/svitlana.adamchuk
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Виготовлено жіночими руками з любов'ю та материнською турботою 
до людей, бджіл та довкілля!

bee.women.fundacia@gmail.com
beewomen.com.ua 
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