AB PPH Spółka z o.o.

Stoisko A-41

ul. Solińska 19a/32
02-142 Warszawa

APLIMEDICA Spółka Cywilna
P. Bajer, W. Harasymowicz

Stoisko A-37

Ul. Mała Góra 71
Kraków 30-864
666 226 360, 666 226 306
biuro@aplimedica.pl
www.aplimedica.pl www.zdrowolandia.pl www.fitosauny.pl
Aplimedica s.c. od 2009 roku jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce i autoryzowanym
przedstawicielem w UE, ukraińskiego producenta aplikatorów wieloigłowych.
Aplikatory te to maty, wałki i pasy; przeznaczone są do szerokiego stosowania
w rehabilitacji, kosmetologii, szeroko pojętej terapii kompleksowej i profilaktyce różnych
schorzeń i stanów patologicznych.
Wspaniały efekt leczniczy aplikatora uwarunkowany jest połączeniem intensywnego
odruchowo-mechanicznego, galwanicznego i humoralnego oddziaływania na skórę
w miejscu aplikacji a poprzez mechanizmy odruchowe również w całym organizmie
Zapraszamy do współpracy sklepy medyczne, jak również gabinety masażu, refleksoterapii,

rehabilitacji, medycyny naturalnej, jak i kosmetyczne oraz SPA.
Organizujemy szkolenia dla osób chcących poznać metodykę terapii wieloigłowej.

Art Cafe Jolanta Gawrońska

Stoisko A-20

Ul. Cepowa 9
91-202 Łódź
tel.: 42652 61 61
e-mail: serwiskawowy@art-cafe.com.pl
www.art-café.com.pl

Grupa ARTMEDIK
Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 25, Kielce
Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego
ul. Małogoska 25, Jędrzejów
Świętokrzyskie Centrum Medyczne ARTMEDIK
ul. Robotnicza 1, Kielce
Śląskie Centrum Medyczne ARTMEDIK
ul. Mała 7, Częstochowa
Sieć Aptek PLUS
www.artmedik24.pl

Stoisko A-44

Grupa ARTMEDIK to jedyny w woj. świętokrzyskim podmiot posiadający w swych
strukturach: 2 Szpitale Specjalistyczne, 2 Centra Medyczne, Sieć Aptek.
KOMPLEKSOWA OPIEKA MEDYCZNA:
POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna, NFZ);
Rehabilitacja i fizjoterapia (prywatna oraz NFZ);
Diagnostyka ( punkt pobrań, pracownie: RTG, USG, EKG, EEG, MR, TK);
Prywatne poradnie specjalistyczne;
Kwalifikacje do planowych zabiegów operacyjnych.

Fundacja Awiocentrum

Stoisko A-93

ul. Słowackiego 23
260600 Radom
tel. 510970390

Centrum Medycyny i Estetyki
Karolina Wodzisławska
ul. Astronautów 14/2
02-154 Warszawa

Stoisko A-79

Colway International S.A.

Stoisko A-14

ul. Hippiczna 2
84-207 Koleczkowo
Tel. 530 835 885
www.wellnesbeauty.colwayinternational.com
e-mail: axsus@wp.
Polska marka Colway International przygotowała dla was wiele niespodzianek.
Ich motto to ,, Happy Together" .
Colway International to firma promująca luksusowe kosmetyki, które zadbają o Twoje ciało.
Natomiast naturalne suplementy pomogą utrzymać twój organizm w dobrej kondycji
i zdrowiu.
Firma stawia na jakość , dlatego otrzymasz od nich oprócz oferty produktowej wysokiej
jakości serwis podczas współpracy.

COSSI Sp. z o.o.

Stoisko A-39

ul. Olszewskiego 6
Kielce 25-663
+48 608124764
biuro@cossi.pl
https://cossi.pl/
Cossi Sp. z o.o. zajmuje się produkcją kosmetyków innowacyjnych, opartych na unikalnych,
naturalnych składnikach oraz zapewniających kompleksową ochronę i pielęgnację. Firma
w swojej ofercie posiada 2 linie: COSSI FULEREN oraz RAPAN BEAUTY. COSSI FULEREN to
seria kosmetyków nowej generacji na bazie szungitu. Jest to minerał będący pozostałością
kosmicznego meteorytu. Zawiera on naturalne fulereny mające doskonałe właściwości
antyoksydacyjne i ochronne.
Kosmetyki z linii Rapan beauty zawierają wyłącznie naturalne i bardzo skuteczne składniki
mineralne i organiczne. Bazą do ich powstania są peloidy (błoto i glinki) pochodzące
z „syberyjskiego Morza Martwego”, czyli słonego Jeziora Ostrovnoye.

Creatos, D. Leśniak, E. Leśniak

Stoisko A-36

Al. Włókniarzy 221/225
90-642 Łódź
Tel. 507 333 815
www.creatos.com.pl
kontakt@creatos.com.pl

Creatos jest firmą, która stworzyła odpromienniki stojące na straży biopola, regulujące
wewnętrzny ustrój człowieka, wzmacniające aurę, a także eliminujące promieniowanie
telefonów, komputerów i neutralizujące negatywną energię w miejscach cieków wodnych
i promieniowania geopatycznego.
Harmonizatory działają na bazie esencji energetycznych naturalnego pochodzenia. Stanowią
one informację energetyczną, wibrację, do której dostraja się organizm ludzki. Wywołuje to
efekt odblokowania czakramów, meridianów, oczyszczanie sfery energetycznej,
wzmocnienie biopola, utworzenie energetycznej bańki chroniącej przed wpływem
negatywnych energii różnego typu.
Pozytywne działanie harmonizatorów zostało potwierdzone wieloma badaniami,
m. in. w Instytucie Masaru Emoto, w Instytucie Psy-Tech w Kalifornii, przez pana
Wł. Zylbertala w Laboratorium Energii Subtelnych we Wrocławiu. Harmonizatory bio-info
firmy Creatos to w 100 % produkt polski.

DepilConcept

Stoisko A-99

ul. Stefana Okrzei 18/6
Kielce, 25-525
telefon: 603-265-712
mail: okrzei18@depilconcept.pl
strona www:www.okrzei18.depilconcept.pl

W DepilConcept przekonasz się, że trwała depilacja nie boli. Co więcej – poczujesz, że może
być naprawdę przyjemna! Każdego dnia likwidujemy zbędne włoski, przebarwienia,
zmarszczki, rozszerzone naczynka i zmiany trądzikowe. U nas otrzymasz skuteczną terapię,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb Twojej skóry!

Dom Urody

Stoisko A-35

Ul. Karczówkowska 25
25-019 Kielce
tel. 692633412
mail. domurody.kielce@gmail.com
Dom Urody – Centrum Kosmetologii Laserowej i Estetycznej to nowoczesne i wyjątkowe
miejsce, które stworzyłyśmy dla osób ceniących profesjonalizm i bezpieczeństwo
wykonywanych zabiegów. Misją naszą jest indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Oferujemy szereg procedur zabiegowych dedykowanych pięknu. Korzystamy
z renomowanych marek kosmetycznych oraz medycznych certyfikowanych urządzeń. Dzięki
nieustannemu śledzeniu rynkowych trendów i poszerzaniu wiedzy oferujemy najwyższej
klasy standard zabiegów. Nowoczesna technologia i innowacyjne techniki zabiegowe
zapewniają skuteczność proponowanych przez nas terapii. Dom Urody to przyjazne wnętrza
składające się z trzech w pełni wyposażonych gabinetów zabiegowych.
Zapraszamy Was do DOMU.

Dariusz Duda Firma Kosmetyczna "Dr Duda"

Stoisko A-45

Szaniec 268
28-100 Busko – Zdrój
889 045 620
41 368 13 29
www.drduda.pl
„Kosmetyki Uzdrowiskowe marki Dr Duda” to marka sama w sobie.
Sekretem skuteczności „Dr Duda” jest ich starannie opracowana receptura
wyselekcjonowanych, składników pochodzenia naturalnego, a to wszystko na bazie jednej
z najsilniejszych na świecie leczniczej wody siarczkowej ze źródła „Zuzanna” Las Winiarski w
uzdrowiskowej miejscowości Busko-Zdrój.
Ta mająca ponad 2 miliony lat woda stanowi największe bogactwo Uzdrowiska Busko-Zdrój
oraz Kosmetyków „Dr Duda”.
Są to autorskie niepowtarzalne kosmetyki, które jako pierwszy w Polsce opracował
i wprowadził na polski rynek kosmetyczny, aptekarz z Buska-Zdroju, dr n. farm. Roman Duda.

Firma Kosmetyczna „Dr Duda” jest właścicielem marki „Dr Duda”. Wysoka technologia
naszych kosmetyków uzdrowiskowych jest wynikiem badań laboratoryjnych, ciągle czynnego
zawodowo farmaceuty-aptekarza dra Dudy. Jego doświadczenie i innowacyjne możliwości
badawcze zapewniają, że marka „Dr Duda” kosmetyków uzdrowiskowych zapewnia piękną,
zdrową cerę i bardzo dobre samopoczucie naszych klientów w każdym wieku.

SPA – Sanus Per Aquam – Zdrowy przez Wodę

ENERGOMAT Robert Matuszewski

Stoisko A-95

ul. Nadbużańska 4
05-140 Serock,

Producent preparatu OZONFIX bioaktywnego, silnie dotleniającego głębsze warstwy
skóry, naskórka, przyspieszającego gojenie.
Preparat utleniając niszczy wszystkie drobnoustroje i patogeny (bakterie, grzyby, niektóre
wirusy).
Do stosowania na skórę i błony śluzowe.

Expert Fitness

Stoisko A -81

ul. Szczecińska 1
25-345 Kielce
tel. 880 080 885
centrum@schudnijnazdrowie.pl

Fuksja.eu

Stoisko

Jasiów 6
26-050 Zagnańsk
tel. 507 453 053
e-mail: jakosciuszko@tlen.pl

Group Impulse Moez Missaoui
Bugaj
26-130 Suchedniów
tel.: 502474591
aniabiuro@onet.pl

Stoisko A-25

Enervita Sp. z o.o. Sp. K.

Stoisko A-38

ul. Klonowa 23
25-553 Kielce
Klinika ENER VITA jest wiodącą firmą na rynku usług medycznych w Polsce. Przez ponad 20
lat swojej działalności zaufało nam tysiące pacjentów.
Specjalizujemy się przede wszystkim w kompleksowej diagnostyce i leczeniu wszystkich
chorób za pomocą urządzeń do biorezonansu komórkowego. Jest to leczenie i diagnostyka
niezwykle precyzyjna, bo oddziałująca na poziomie każdej komórki ciała, dzięki czemu
eliminujemy przede wszystkim przyczyny dolegliwości, a nie tylko objawy. Za pomocą
innowacyjnej metody i nowoczesnych urządzeń medycznych nasi specjaliści przeprowadzają
bezbolesne i bezinwazyjne badania oraz skuteczną terapię.
Połączenie nowoczesnej technologii diagnostyczno-terapeutycznej z tradycyjnymi metodami
leczenia daje nam nowe możliwości wyleczenia wielu chorób przewlekłych i cywilizacyjnych,
z którymi do tej pory nie można było sobie skutecznie poradzić.

Jeżeli cierpisz na:















boreliozę
alergie różnego rodzaju
choroby skórne
nietolerancje pokarmowe
choroby układu krążenia
choroby układu nerwowego
ostre i chroniczne stany bólowe i zapalne (bóle głowy, migreny, zapalenia
zatok)
choroby reumatyczne i degeneracyjne
choroby układu moczowo-płciowego
choroby przemiany materii (otyłość, chroniczne zaparcia)
chroniczne przemęczenie
słabą odporność organizmu
brak koncentracji (zwłaszcza u dzieci w wieku szkolnym)
inne dolegliwości dotąd niezdiagnozowane

Nie zwlekaj, przyjdź do nas i wykonaj badania diagnostyczne!

S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j.

Stoisko A-46

ul. Krótka 4
61-012 Poznań
61 878 03 59
biuro@gal.com.pl
www.gal.com.pl
S.P.R.P. GAL jest polską rodzinną firmą farmaceutyczną z prawie 30-letnią tradycją. Firma
specjalizuje się w produkcji preparatów opartych na naturalnych składnikach.
Obecnie na polskim rynku znajdują się 4 grupy produktów firmy GAL – produkty lecznicze,
suplementy diety, kosmetyki oraz produkty spożywcze (nasiona i miody). Stanowią one
bogate źródło Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych z rodziny Omega–3
i Omega–6 oraz witamin A i E.
GAL ma wdrożony system jakości i bezpieczeństwa żywności HACCP. Posiada też zgodny z
polskim prawodawstwem system wytwarzania produktów leczniczych, tzw. Dobrą Praktykę
Produkcyjną (GMP).

HARMONIC LIFE Stanisław Kubaszak

Stoisko A-103

Tel.+48 661831931
www.harmoniclife.pl
Firma oferuje Medalion energii skalarnej - generator jonów ujemnych, który neutralizuje
promieniowanie elektromagnetyczne, zwiększa kondycję, wytrzymałość i poziom energii oraz
wzmacnia naturalną odporność organizmu jak również synchronizuje półkule mózgowe i uspokaja
umysł.

Invex Remedies

Stoisko A-76

Al. Solidarności 34
Kielce, 25-323
41 332 69 39
biuro@invexremedies.pl
www.invexremedies.pl
Firma INVEX REMEDIES powstała w Kielcach w 2011 roku bazując na 30-letnim
doświadczeniu Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX założonej przez niezwykle
cenionego wynalazcę i chemika Stanisława Szczepaniaka. Na podstawie opracowanej
i opatentowanej technologii monojonowej powstały trzy linie kosmetyków, a także
innowacyjne suplementy diety. Preparaty, które składają się na linie GOLDEN TOUCH, SILVER
TOUCH i najbogatszą w swojej ofercie ORGANIC SILICA wpływają nie tylko na piękny wygląd
skóry, ale i poprawiają kondycję całego organizmu.

Firma Handlowo Usługowa IZABEL
Krystyna Gruchalska

Stoisko A-94

94 - 002 ŁÓDŹ
ul. Sprinterów 7 m 41
Dowiesz się u nas czym podratować zdrowie, jak wyprostować zakręcone ścieżki życia, ocalić
przeszłość od zapomnienia a przyszłość budować piękną dzięki prawidłowości teraźniejszego
dnia. Można będzie nabyć zioła na bazie żywokostu oraz talizmany czy amulety; Sennik
napisany wedle nowych zdarzeń i widzeń; poezje.

Córka jest autorką książki "Pozwólcie, że Wam się przedstawię… zwą mnie TAROTEM” oraz
współautorką "Kroniki świateł" kalendarz magii 2018 rok.

FHU J&J Jolanta Tetlak

Stoisko A-29

ul. Podleśna 29
42-311 Żarki Letnisko
tel. 502 077 553
e-mail: jerzyjj@vp.pl

JOY International Agnieszka Dworczynska
Young Living Niezależny Dystrybutor

Stoisko A-42

Kraków
510-566-393
dworczynska@oetj.eu
FACEBOOK Team Enjoy Polska
Firma Joy International - jest niezależnym dystrybutorem terapeutycznej jakości olejków
eterycznych. Dzielimy się lepszym samopoczuciem i dobrem z ludźmi na całym świecie.
Odpowiedzialność za naszą planetę to kwesta do której podchodzimy bardzo poważnie.
Dzięki stosowanym w Young Living nowoczesnym metodom produkcji oferujemy najczystsze
olejki eteryczne na Ziemi. Proces ten nazywa się Seed-to-Seal (TM) Od ziarna do butelki. To
nie jest slogan to nasze powołanie.

PPHU KEJ Sp. z o.o.

Stoisko A-17

Sygneczów 1
32-020 Wieliczka
12 289 65 70
biuro@kej.pl
www.kej.pl www.sklep.kej.pl
PPHU KEJ Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność od 2001 roku. Naszą dewizą jest „wysoka
jakość oferowanych wyrobów i atrakcyjna cena”, dlatego w trosce o naszych
klientów, oferujemy wyroby najwyższej jakości, estetyczne, zdrowe i w przyjaznej cenie.
Zajmujemy się produkcją:
 wyrobów medycznych z tworzyw sztucznych i gumy,
 kosmetyków naturalnych - produkcja i konfekcja (oleje roślinne, olejki eterycznych,
olejki do masażu, hydrolaty wykorzystywane do pielęgnacji ciała, włosów
oraz aromaterapii.
W okresie dotychczasowej działalności firmy zdobyliśmy uznanie i ważne miejsce na
polskim oraz europejskim rynku wyrobów medycznych i kosmetyków naturalnych.
Od momentu powstania jesteśmy członkiem Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie,
korzystając z cennych rad, informacji i szkoleń z zakresu działalności gospodarczej.
Od września 2014 roku należymy do Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego, jako
członek wspierający. Prezes Zarządu jest laureatem Nagrody Krakowski Dukat 2014
w kategorii „Właściciel Firmy”. W 2015 roku otrzymaliśmy Złoty Certyfikat Rzetelności - za
szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie
niepodważalnej oceny wiarygodności. W czerwcu 2016 roku przystąpiliśmy do Polskiego
Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Klank Optyk – Salon Optyczny
Magdalena Klank

Stoisko A-77

ul. Kościuszki 2
28-100 Busko-Zdrój

Kruche Monika Kuźniar

Stoisko A-82

ul. Kraczkowa 321C
37-124 Kraczkowa

Kuvings Polska

Stoisko A-18

Białostocka 50
Białystok, 16-010
516 137 166
kontakt@kuvingspolska.pl
kuvings.pl
Jesteśmy polskim dystrybutorem marki Kuvings - światowego lidera w produkcji wyciskarek
do soków. Jej najnowszy model – Kuvings EVO820 – wyznacza standard sprzętów
wyciskających. Dzięki niej możesz pić świeże soki z warzyw, owoców i zielonych liści.
Wszystkie wyciskarki Kuvings są objęte 10-letnią gwarancją realizowaną przez nasz
doświadczony serwis centralny. Odwiedź nasze stoisko i spróbuj pysznych, świeżo
wyciskanych soków.

Linen Partner – lniane tekstylia

Stoisko A-15

Wolności 29/7
Jelenia Góra 58-500
+48 728 266 665
linen@interia.pl
linenpartner.pl
1/ SKARPETY LNIANE – zdrowe, nie-alargizujące, chłonne, naturalnie komfortowe , Złoty
MEDAL , w kategorii NATURA i URODA:


klasyczne, stopki, frotte, trekkingowe, garniturowe, dla diabetyków

2/ FROTTE LNIANA – do sauny , SPA i łaźni,


ręczniki, szlafroki, myjki, krążki , rękawice , kapcie, czapki, turbany

3/ ODZIEŻ LNIANA –


DAMSKA - bluzki, koszule, topy, spodnie, sukienki ,żakiety i wiele innych



MĘSKA – koszule , spodnie , spodenki

4/ POŚCIEL LNIANA – wersje zmiękczone, również duże szerokości
5/ TKANINY I DZIANINY LNIANE – naturalne, białe, barwione do 300 cm.
6/ TORBY LNIANE, również na pieczywo.

Magiczne-Terapie Magdalena Boratyńska

Stoisko A-96

ul. Kazimierza Szałasa 17A
03-180 Warszawa
Tel:508010855
www.magiczneterapie.pl
kontakt@magiczneterapie.pl
Magiczne-Terapie to mała rodzinna firma. Naszym celem jest propagowanie zdrowia
i zdrowego stylu życia. Zdobytymi wiedzą i doświadczeniem chcemy pomagać innym
w problemach zdrowotnych. Wszystkie prezentowane przez nas produkty są sprawdzone
przez nas lub naszych bliskich i znajomych z rewelacyjnymi skutkami. Współpracujemy
z lekarzami z różnych dziedzin medycyny, którzy łączą medycynę konwencjonalną
i niekonwencjonalną. To dzięki nim i naszym klientom ciągle pogłębiamy naszą wiedzę na
temat zdrowia. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i podzielimy się naszą wiedzą,
kontaktami i doświadczeniami. Do zobaczenia 

Studio Marcela
Marcelina Zawadzka
ul. Warszawska 146
25-414 Kielce

Stoisko A-24

Mateusz Boroń

Stoisko A-83/86/23

ul. Żeromskiego
43-502 Czechowice - Dziedzice
tel. 792820991

Mateusz Łatkowski

Stoisko A-27

ul. Funkcyjna 5
15-587 Białystok
e-mail: infodom@wp.pl

Med & Life Sp. z o.o.
Aleja Marii Dąbrowskiej 45
05-806 Komorów
22 759 15 15
biuro@medandlife.com
www.medandlife.com

Stoisko A-91

Med & Life Sp. z o.o. producent i dystrybutor aparatury medycznej do terapii, rehabilitacji
i odnowy biologicznej o nazwie Viofor JPS System w wersji Professional i Home. Produkty
oznaczone znakiem CE, chronione patentem.
Metody terapii realizowane przez Systemy JPS magnetostymulacja, ledoterapia,
magnetostymulacja z ledoterapią, magnetoterapia, laseroterapia niskoenergetyczna,
laseroterapia niskoenergetyczna z magnatostymulacją , terapia fotodynamiczna Zabiegi
wykonywane na aparatach Viofor JPS System ujęte w procedurach objętych finansowaniem
NFZ. Zdobywca branżowych nagród w kraju i za granicą.
Manufacturer and distributor of medical devices for therapy, rehabilitation and biological
renewal-Viofor JPS System.Therapy methods realized:magnetostimulation, ledotherapy,
magnetostimulation with ledotherapy, magnetotherapy, low energy laser therapy, low
energy laser therapy with magnetostimulation and phototherapy.

FHU Midziałek Stanisława
ul. Leśna 8a/4
41-706 Ruda Śląska
tel. 786 236 595
e-mail: panistanislawa@interia.pl

Stoisko A-32

Naturomed Sp. z o.o.

Stoisko A-87

Plac Kaszubski 17/005
Gdynia 81-350
tel.: 506 531 037
e-mail: produkty@naturomed.pl
Firma Naturomed prezentuje DR HOLISTIC, wyjątkową markę naturalnych suplementów
diety. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne, czyste produkty lecznicze,
nasi lekarze medycyny holistycznej tworzą wyjątkowe preparaty na bazie surowców
pochodzących z najczystszych rejonów świata.
LINIA PSZCZELA
Wiodącą linią suplementów marki Holistic jest linia pszczela, stworzona na bazie
organicznych produktów pszczelich – propolisu, mleczka pszczelego i pyłku pszczelego.
LINIA COLOSTRUM
Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia na rynek kolejnej wyjątkowej linii
produktów marki Dr Holistic. Linia Colostrum to seria produktów opartych na owczym oraz
krowim colostrum – pierwszym mleku samic ssaków, wyjątkowym darze natury dla
wzmocnienia układu odpornościowego. Colostrum zawarte w preparatach Dr Holistic jest
zbierane wyłącznie do 12 godzin po porodzie, dzięki czemu zachowuje najwyższe stężenia
drogocennych substancji.
Preparaty Dr Holistic nie zawierają sztucznych dodatków, barwników, składników
modyfikowanych genetycznie, pestycydów, antybiotyków, metali ciężkich. Posiadają
certyfikaty Agriculture Biologique oraz Unijne Logo Rolnictwa Ekologicznego. Zapraszamy do
kontaktu – chętnie przekażemy Państwu szersze specyfikacje dotyczące produktów,
opracowane na podstawie badań naukowych oraz przedstawimy ofertę sprzedaży hurtowej.

Poradnia Dietetyczna Na Zdrowie

Stoisko A-101

ul. L.Staffa 6/33
25-410 Kielce
tel. 602 284 610

NEODERM

Stoisko A-16

Ul. Staszica 35
05-092 Łomianki
22 751 15 34
info@neoderm.eu
www.neoderm.eu
Neoderm to marka dermokosmetyków stworzona przez Laboratorium Kosmetyczne Norel
Dr Wilsz, firmę z 50-letnim doświadczeniem w produkcji kosmetyków profesjonalnych
opartych na wysoko skoncentrowanych składnikach aktywnych. Produkty Laboratorium są
znane i cenione w ponad 30 krajach świata.
Kosmetyki Neoderm zostały opracowane z myślą o najważniejszych problemach skóry takich
jak skóra sucha, wrażliwa, skóra atopowa, acne, skóra z przebarwieniami. Receptury
produktów zostały oparte o formuły ciekłokrystaliczne, zapewniające wspaniałe efekty
pielęgnacyjne. Zastosowano najnowocześniejsze składniki aktywne, precyzyjne dobrane
do danego problemu skóry.

Palce lizać Przemysław Filip

Stoisko A-82

Kraczkowa 458
37-124 Kraczkowa
511 866 008
przemek@palcelizac.co
www.palcelizac.co
Firma powstała w 2014 roku w Rzeszowie z inicjatywy Przemysława Filipa,
nauczyciela jogi i zdrowia naturalnego. To działalność zajmująca się produkcją i sprzedażą
masła sklarowanego według indyjskiej receptury – ghee. Firma jest pierwszym producentem
ghee w Polsce.
Firma dba o zdrowie klientów, zwraca uwagę na składniki spożywanych pokarmów
i promuje medycynę naturalną oraz zdrowe odżywianie.
Firma produkuje masło sklarowane ghee oraz energię do kawy, czyli masło ghee
w połączeniu z olejem kokosowym, wanilią, kardamonem i cynamonem.

PPHU POLMAT Mateusz Maciąg

Stoisko A-28

Grudniowa 2A/2
26-600 Radom
535538288, 881768023
Maciag1@vp.pl
Koszyczeknatury.pl
Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją I dystrybucją naturalnych mydeł roślinnych. Mydła
zawierają naturalne dodatki takie jak bursztyn , wosk pszczeli, złoto , srebro.

PROGRESS Iwona Rowińska-Miter

Stoisko A-84

Ul. Żeromskiego 14
Kielce, 25-369
tel.: +48 602 159 366
biuro@tiande.com.pl
tiande.com.pl
Produkty tianDe to kolekcja wysokiej jakości kosmetyków, opracowana na podstawie

starożytnych receptur medycyny Wschodu i najnowszych badań naukowców. Aktualnie pod
marką tianDe znajdziemy kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów, kosmetyki
do makijażu, środki higieny osobistej, produkty ekologiczne i wiele innych. Produkty tianDe
wyprodukowane są na bazie naturalnych składników pochodzących z czystych, ekologicznych
terenów Tybetu i Ałtaju, które w połączeniu z nowoczesną technologią i wielowiekowym
doświadczeniem chińskiej medycyny tradycyjnej dają doskonałe efekty działania
holistycznego. Dzięki wysokiej zawartości procentowej aktywnych składników, produkty
tianDe wyróżniają się dużą skutecznością.

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego

Stoisko A-53

25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2/32
Tel. 41 361 80 57
rot@swietokrzyskie.travel
www.rot.swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel
Organizacja została powołana i działa w celu rozwoju turystyki w Województwie
Świętokrzyskim,
integracji środowiska
turystycznego,
promocji Województwa
Świętokrzyskiego, prowadzenia badań rynkowych oraz analiz i monitorowania ruchu
turystycznego, integracji środowiska turystycznego Województwa, promocji Województwa
Świętokrzyskiego, doskonalenia kadr turystycznych, prowadzenia badań rynkowych, analiz
i monitorowania ruchu turystycznego, inicjowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie
świadomości ekologicznej, wspieranie inicjatyw ekologicznych i działań mających na celu
zrównoważony rozwój turystyki, wspieranie wszelkich inicjatyw, mających na celu rozwój
gospodarczy społeczności regionu, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Salon Kosmetyczny MONROE Barbara Kołodziejczyk
Nazwa używana: INSTYTUT KOSMETOLOGII TWARZY I CIAŁA MONROE
ul. Klonowa 55L oraz 55A/H
25-553 Kielce
41 2772252 lub 41 3544777
salonmonroe@onet.pl
www.salonmonroe.pl

Stoisko A-89

Gabinet MONROE został stworzony z myślą o osobach, które chcą dbać o swój wygląd
w przyjaznej i intymnej atmosferze w kameralnym miejscu.
Pracujemy tylko na produktach oraz sprzętach renomowanych marek. Dbamy
w szczególności o komfort oraz bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego gwarantujemy
całkowitą sterylność naszych zabiegów i doświadczenie zawodowe. Na bieżąco poszerzamy
naszą ofertę o nowości i podnosimy nasze kwalifikacje ciągłymi szkoleniami.
Specjalizujemy się:
-w zabiegach laserowych: usuwaniu owłosienia, leczeniu trądziku, fotoodmładzaniu oraz
zamykaniu naczyń krwionośnych.,
-makijażu permanentnym Szwedo Group – światowego lidera w tej dziedzinie
-zabiegach kosmetologii estetycznej : karboksyterapia i mezoterapia igłowej
- prowadzimy spersonalizowane kuracje zabiegowe na twarz i ciało .

Siddhi Jarosław Majchrzak

Stoisko A-102

ul. Wołodyjowskiego 12
42-202 Częstochowa
tel. 609674349
Oryginalne Ajurwedyjskie mieszanki ziołowe z Himalajów, eliksiry ziołowe, naturalna
witamina C, pasty ziołowe bez fluoru.

SPA Orchidea Hotel Aviator

Stoisko A-78

AVIATOR HOTEL
ul.Szybowcowa 41
Kielce-Dąbrowa
Tel. (0048) 41 201 04 00, kom. 533 282 873
recepcja@aviator-hotel.pl
SPA ORCHIDEA spa.orchidea@aviator-hotel.pl
Tel. (0048) 41 201 04 02 ( pon - sb. 15.00- 21.00, nd 12.00-18.00)
kom. 606 892 770 (pon-nidz 9.00-21.00)
http://aviator-hotel.pl/pl/oferta/spa_orchidea/
Fb. SPA Orchidea Hotel Aviator
Spa Orchidea mieści się w kameralnym 3-gwiazdkowym hotelu Aviator w Kielcach,
usytuowanym w malowniczej dolinie pasma masłowskiego w otoczeniu gór Klonówki
i Domaniówki. Jest to miejsce, w którym kompleksowo zadbasz o piękno swojego ciała
i umysłu. Oferujemy Państwu profesjonalne zabiegi na twarz i ciało, gamę różnorodnych
masaży tradycyjnych oraz orientalnych . Zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, fizykoterapii,
bogaty wybór pakietów oraz zakup bonów podarunkowych. Spa organizuje również Day spa,
wieczory panieńskie, kawalerskie, urodziny czy spotkania z przyjaciółmi

Studio Figura Anny Rodak

Stoisko A-88

ul. Piekoszowska 88
Kielce, 25-625
telefon 883 536 536
adres e-mail: studioannyrodak@gmail.com
adres strony: studioannyrodak.pl
Studio Figura Anny Rodak to miejsce TYLKO dla kobiet o niepowtarzalnym klimacie, gdzie
odpoczniesz po ciężkim dniu i zdobędziesz potrzebną dawkę energii. Oferujemy efektywny
program modelowania sylwetki z wykorzystaniem najnowszej generacji specjalistycznych
urządzeń, między innymi z zakresu kosmetologii estetycznej. Tu wiek nie ma znaczenia.
Dzięki ćwiczeniom, odpowiednio dobranej diecie oraz naturalnym kosmetykom pomożemy
Ci cieszyć się swoim ciałem. W Studio wzmocnisz swoją kondycję, pozbędziesz się zbędnych
kilogramów, cellulitu, ujędrnisz skórę, a przede wszystkim zadbasz o siebie i swoje zdrowie.
Gwarantujemy maksymalny komfort i całkowitą dyskrecję.

Sulphur Zdrój

Stoisko A-34

ul. Rokosza 18
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41/ 378 78 93
www.sulphur.com.pl
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ z Buska Zdroju. Producent leków oraz
preparatów uzdrowiskowych na bazie naturalnych kopalin leczniczych: wody siarczkowej
i borowiny z wyciągiem borowinowym z Uzdrowiska Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

Tudonise Sp. z o. o.

Stoisko A-33

Ul. Sokołowska 50
Siedlce, 08-110
+48 536 200 314
sklep@tudonise.pl
www.sklep.tudonise.pl
TUDONISE kieruje swoją ofertę do każdego. Promujemy zdrowy styl życia i odżywiania.
Naszym celem jest dawanie szansy na powrót do zdrowia, a największą wartość stanowią dla
nas ludzie, którzy z tej szansy korzystają i odnoszą sukcesy.
Każdego dnia odkrywamy moc naturalnych produktów i z radością dzielimy się swoimi
doświadczeniami. Do procesu powrotu do zdrowia podchodzimy w sposób holistyczny
i polecamy działanie na wielu płaszczyznach, dlatego też swoją innowacyjną ofertę
konstruujemy tak, aby przyśpieszyć osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Via Rustica
Kolonia Kociszew 18
Zelów 97-425
509836921
biuro@viarustica.pl
www.viarustica.pl

Stoisko A-97

Via Rustica to nowa, polska, naturalna i innowacyjna marka pielęgnacyjna, oferująca
holistyczne podejście do piękna i dbania o swój wygląd. Kosmetyki powstają w oparciu
o najnowsze osiągnięcia nauki oraz czerpią z natury to co dla skóry najlepsze. Są połączeniem
naruralnych właściwości surowców fitoterapeutycznych i aromatoterapeutycznych, które
wzajemnie się uzupełniając dając efekt synergii działania. Produkty zawierają polskie,
naturalne, ekologiczne zimnotłoczone oleje, wodę mineralną, glinki, olejki
aromaterapeutyczne i zioła pochodzące z polskich upraw ekologicznych. Via Rustica jest
odpowiedzią dla coraz szerszej grupy świadomych swoich potrzeb klientów, szukających
produktów ekologicznych i naturalnych wysokiej jakości, wspierających ich w dbaniu o swój
coraz lepszy wygląd.

Wyższa Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych

Stoisko A-22

ul. Jagiellońska 109A
25-794 Kielce
tel.: 41 345 13 13
e-mail: wseipnm@wseipnm.edu.pl
www.wseipnm.edu.pl

WS Naturalne Mydła Wiedeńskie

Stoisko A-19

ul. Nawoja 100
32-065 Krzeszowice
tel. 664646841
e-mail: wladyslaw.stopa@gmx.at
www.mydlawiedenskie.pl
Naturalne Mydła Wiedeńskie są wytwarzane ręcznie i w tradycyjny sposób z oleju

kokosowego. Tajemna receptura ostatniego mydlarza wiedeńskiego ś.p. Friedricha Weissa,
u którego mogliśmy przez lata praktykować, jest oparta wyłącznie na naturalnych
składnikach ( bez konserwantów, parafiny, wazeliny) i gwarantuje nieosiągalną dotąd jakość.
Proces mieszania na zimno, harmonijnie dobrane olejki i naturalne substancje zapachowe
nadają mydłu niepowtarzalny charakter.
Powstała podczas zmydlania, oddająca wilgoć gliceryna pozostaje w mydle. Witaminy C+E,
aloes, olej avokado, olej z pestek winogron, olej kokosowy, oliwa z oliwek są dodawane po
etapie zmydlania, dzięki czemu zachowują swoje właściwości pielęgnacyjne.
Mydełka tworzone z pasją i miłością do natury!

Wyroby Naturalne Sp. z o.o.

Stoisko A-92

ul. Środkowa 115
34-405 Białka Tatrzańska
tel.: 789 221 035

YOURCOCKPIT SP. Z O. O.

Stoisko A-43

Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
+48 609 582 305
www.hidow.com
Krótki opis działalności firmy zawierający do 600 znaków bez spacji:
Urządzenia Hidow to innowacja w leczeniu i stymulacji mięśni. Wykorzystują elektryczną

stymulację nerwów (TENS) i elektryczną stymulację mięśni (EMS) w celu pozbycia się bólu
mięśni, napięć i wszelkich dolegliwości z tym związanych, a dodatkowo obniżają poziom
stresu.
Urządzenia Hidow stymulują mięśnie poprawiając ich wydajność, umożliwiają pozbycie się
uporczywego bólu, zwiększają przepływ krwi i rozluźniają sztywne mięśnie. A wszystko to
w zaciszu Twojego domu lub gabinetu. Regularne stosowanie urządzeń HiDow może
wyeliminować uporczywy ból bez użycia leków, które mogą prowadzić do niepożądanych
efektów ubocznych.
Przekonaj się sam - zapraszamy na bezpłatną sesję na naszym stoisku!

