
Відпускна ціна за одиницю без ПДВ 

(UAH)

46,00

70,00

113,00

113,00

30,00

54,00

90,00

166,00

80,00

144,00

244,00

244,00

64,00

127,00

226,00

396,00

85,00

160,00

298,00

59,00

132,00

271,00

490,00

60,00

106,00

187,00

46,00

90,00

166,00

316,00

67,00

113,00

210,00

30,00

52,80

97,00

187,00

360,00

60,00

106,00

       Олія з насіння   льону

100 мл.   скляна пляшка

Олія горіха волоського
100 мл.   скляна пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

50   мл.    пластикова пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

100 мл.   пластикова пляшка

1,000 л.   пластикова пляшка

100 мл.   скляна пляшка

Олія з плодів розторопші
100 мл.   скляна пляшка

Олія з плодів шипшини

0,250 л.   скляна пляшка

100 мл.   пластикова пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

1,000 л.   пластикова пляшка

Харчові олії

0,250 л.   скляна пляшка

0,500 л.   скляна пляшка  прозора

0,500 л.   пластикова пляшка

100 мл.   пластикова пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

0,500 л.   скляна пляшка  прозора

100 мл.   скляна пляшка

       Олія з насіння   гарбуза 

0,250 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

100 мл.   пластикова пляшка

Олія з плодів обліпихи
100  мл.  скляна пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

100 мл.   пластикова пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

1,000 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

1,000 л.   пластикова пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

1,000 л.   пластикова пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка
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0,500 л.   скляна пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка



187,00

187,00

46,00

90,00

173,00

316,00

65,00

103,00

180,00

180,00

50,40

86,00

158,00

1,000 л.   пластикова пляшка 302,00

64,00

82,00

158,00

46,00

72,00

136,00

1,000 л.   пластикова пляшка 266,00

53,00

83,00

150,00

40,00

49,00

72,00

113,00

58,00

97,00

180,00

101,00

194,00

346,00

173,00

324,00

634,00

65,00

108,00

187,00

94,00

173,00

324,00

43,00

60,00

106,00

30,00

100 мл.   скляна пляшка

Олія з насіння коноплі
100 мл.   скляна пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

100 мл.   скляна пляшка

Олія з зародків пшениці
100 мл.   скляна пляшка

Олія реп'яха

100 мл.   скляна пляшка

Олія соєва 

0,250 л.   скляна пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

100 мл.   пластикова пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

Олія з виноградних кісточок

0,500 л.   скляна пляшка

100 мл.   пластикова пляшка

0,500 л.   скляна пляшка  прозора

0,250 л.   пластикова пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

1,000 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

0,500 л.   скляна пляшка  прозора

100 мл.   пластикова пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

1,000 л.   пластикова пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

100 мл.   пластикова пляшка (для волосся)

100 мл.  пластикова  пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

100 мл.   скляна пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

1,000 л.   пластикова пляшка

Олія з насіння кунжуту
100 мл.   скляна пляшка

Олія ріпакова

1,000 л.   пластикова пляшка



53,00

97,00

180,00

46,00

67,00

34,00

48,00

86,00

58,00

115,00

216,00

106,00

214,00

418,00

43,00

53,00

50,00

50,00

55,00

62,00

67,00

43,00

43,00

39,00

72,00

72,00

16,00

16,00

16,00

30,00

48,00

14,40

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

192,00

252,00

Шроти ,клітковина та фіто чаї в індивідуальній упаковці

Олія для захисту шкіри рук з екстрактом календули 100мл

Шрот льону 100г

Олія соняшника холодного віджиму
0,250 л.   скляна пляшка

0,500 л.   пластикова пляшка

Дієтична добавка з рослинної сировини "РОЗТОРОПША"100 капсул

Дієтична добавка з рослинної сировини  "РОЗТОРОПША"150 капсул

0,500 л.   пластикова пляшка

0,250 л.   скляна пляшка

Фіточай «Кропу плоди» 50г

Олія по догляду за шкірою малюка з екстрактом ромашки 100мл

1,000 л.   пластикова пляшка

0,500 л.   скляна пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

Плоди розторопші подрібнені 200г

0,500 л.   скляна пляшка

0,250 л.   пластикова пляшка

1,000 л.   пластикова пляшка

Олія з насіння гірчиці

Олія для профілактики та усунення післяпологових 

Олія дитяча масажна з екстрактом алоє 100мл

Олія протицелюлітна для омолодження шкіри з екстрактом вівса 100мл

Олія з екстрактом репяха для зміцнення волосся 150мл

100 мл.   скляна пляшка

Оліїї косметичні в індивідуальній упаковці

Дієтична добавка : Імунний мікс для котів 0,250 л.

Дієтична добавка : Імунний мікс для собак 0,250 л.

Олія масажна для очищення шкіри з екстрактом пшениці 100мл

Олія зволожуюча для швидкої засмаги з антиоксидантним ефектом SPF 5 150 мл

Олія зволожуюча для швидкої засмаги з антиоксидантним ефектом SPF 7 150мл

Олія зволожуюча для швидкої засмаги з антиоксидантним 

Фіточай «Квіти календули (Нагідки)» 50г

Фіточай «Листя кропиви» 50г

Клітковина гарбуза 100г

Клітковина розторопші100г

Фіточай «Насіння льону»100г

Фіточай «Шавлії листя» 60г

Фіточай «Причепи (Череди) трава» 50г

Фіточай «Квіти ромашки» 40г

Плоди розторопші подрібнені 100г

1,000 л.   пластикова  пляшка

0,250 л.   пластикова  пляшка

0,500 л.   пластикова  пляшка


