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1.
STOWARZYSZENIE DR.
MAX ZDROWIE
STOWARZYSZENIE DR.MAX ZDROWIE POWSTAŁO PO TO, BY WSPIERAĆ BUDOWĘ
ZDROWEGO SPOŁECZEŃSTWA.
PROWADZIMY PROJEKTY Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB.
KŁADZIEMY DUŻY NACISK NA ROZWÓJ OCHRONY ZDROWIA, W TYM WSPARCIE
MŁODYCH ADEPTÓW FARMACJI. DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ,
PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO AKCJI MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ ŚRODOWISKA I
WSPIERAMY TYCH, KTÓRZY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY.
W RAMACH NASZEJ AKTYWNOŚCI ORGANIZUJEMY AKCJE PROFILAKTYCZNE,
PROGRAMY EDUKACYJNE, A TAKŻE BIERZEMY UDZIAŁ W FESTYNACH CZY AKCJACH
BIEGOWYCH. WSPÓŁPRACUJEMY Z LICZNYMI INSTYTUCJAMI ZGODNIE Z HASŁEM:
RAZEM MOŻEMY ZAWALCZYĆ O LEPSZE JUTRO!

WWW.STOWARZYSZENIE.DRMAX.PL

2. Naturoterapie.
Uzdrowiciel Agata i Renata Knieć oferują zabiegi uzdrawiające
Konchowanie uszu; zabiegi uzdrawiające; odczyt stanu zdrowia narządów wewnętrznych z
receptorów dłoni; oczyszczanie z negatywnych energii; wzmacnianie systemu
odpornościowego; doładowanie organizmu energią światła, polaryzowanie komórek.
3. Koszyczek Natury
Naturalne mydła roślinne oraz kosmetyki. Podstawowym surowcem z którego wytwarzane
są produkty jest oliwa z oliwek najwyższej jakości. Wynika to z faktu iż, w pierwszej
kolejności bardzo mocno stawiamy na zdrową kondycję skóry. Głównym założeniem firmy
jest radość ducha i zadowolenie klienta.
4. U Franciszka
www.ufranciszka.pl
Mydlarnia u Franciszka to sieć sklepów kierujących się dewizą „Co natura daje dla ciała i dla
ducha”. Oferta bogata w wiele naturalnych kosmetyków renomowanej marki własnej –
L’Orient, spełnia oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających. Kosmetyki organiczne:
oleje, masła, mydła tradycyjne, dermokosmetyki i produkty tworzone w oparciu o
najnowsze technologie: kosmetyki na bazie roślinnych komórek macierzystych,
profesjonalne kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów, szeroki wybór kąpielowych
produktów w dziesiątkach kolorów i zapachów. Prostota podania połączona z
profesjonalnym doradztwem to cechy, dzięki którym dopasowujemy się do Twoich potrzeb,
po to by skutecznie działać na zmysły i urodę. Nasze sklepy znajdziesz w wielu miastach w
Polsce. Różnorodność lokalizacji: centra handlowe, galerie, główne ulice miast. O tym gdzie
jesteśmy, decydują klienci. System franczyzowy sprawia, że w pełni możemy zaspokoić
apetyt na to co naturalnie najlepsze, a placówki franczyzowe czekają tuż za rogiem.

5. SANTA MARIA
WWW.SANTAMARIA.SHOP.PL
To nie tylko prężnie rozwijająca się manufaktura konopna, z pełnym zapleczem
produkcyjnym, zespołem fachowców, bogatym bagażem doświadczeń oraz misją, ale
przede wszystkim jest to wesoła i zorganizowana ekipa, mająca na celu życie w zgodzie z
całą naturą, własnym przeznaczeniem oraz tolerancją dla wszystkich istot, z którymi
tworzy obecne imperium równowagi.
6. VICTOR 11
www.victorel.pl
Wolność i niezależność, to piękne motto, które dotyczy muzyki oraz ludzi. Przedstawiamy
Wam Victor 11 Muzyka bez opłat Dźwięki natury, muzyka relaksacyjna ... Tu każdy znajdzie
coś dla siebie, i to wszystko bez opłat. To szeroki wybór asortymentu muzycznego oraz
jego różnorodność.
7. NATURALNA MEDYCYNA - RYSZARD HOJKA
8. SFERADO
www.sferado.pl
Zdrowy styl życia, to nie tylko zdrowe odżywianie i uprawianie sportu, to także zdrowy
sen.
Wszyscy wiemy , jak ważny dla naszego zdrowia, samopoczucia i pięknego wyglądu jest
zdrowy sen. Zdrowy to znaczy spokojny, odpowiednio długi, a przede wszystkim
zapewniający regenerację ciała i umysłu. By zdrowo spać, nie wystarczy wygodne łóżko.
Firma Sferado wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, wprowadziła na rynek
linię “Zdrowy sen i witalność”
Ich produkty są synonimem najwyższego komfortu snu, a przecież człowiek wyspany, to
człowiek szczęśliwy. Dzięki kompleksowej i fachowej pomocy naszych przedstawicieli
zadbamy o to, by sen był nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim służył zdrowiu.
9. POLSKIE WARZENIE SOLI
www.supersol.pl
SuperSól wspomaga organizm dzięki wysokiej zawartości minerałów potrzebnych do
prawidłowego działania układu odpornościowego. Już jedna łyżeczka SuperSoli pozwala
dostarczyć znaczącą ilość składników mineralnych takich jak miedź, cynk, selen, kobalt
(wit. B12) i innych które są niezbędne do prawidłowego działania układu
odpornościowego. Zawiera ona wymaganą ustawowo dawkę jodu. Źródłem jodu w
SuperSoli jest jodan potasu. Jod jest niezbędny do życia, a jego niedobory wywołują szereg
problemów zdrowotnych, takich jak przerost wole lub kretynizm. Niedobór jodu dotyczy
większości obszaru Polski oprócz terenów nadmorskich.

10. ZUZOVE
www.zuzove.com
Zuzove to naturalne, ręcznie robione kosmetyki w szklanych opakowaniach. W środku słoika
znajdziesz masła i oleje nierafinowane oraz organiczne olejki eteryczne działające
aromaterapeutycznie. Zuzove to pasja płynąca prosto z serca.
11. NAJMAR
www.najmar.pl
Nasza specjalizacja wytwórcza, to oleje tłoczone metodą na zimno. Ta metoda pozwala
zachować wszystkie właściwości świeżego surowca. Oleje i pozostałe produkty, które firma
NAJMAR wprowadza do obrotu, znalazły uznanie nie tylko na rynku polskim, ale i
zagranicznym. Czy będziesz kolejną osobą, która przekona się o ich jakości? Uwierz, a
dołączysz do grona zadowolonych. My do jakości własnych wyrobów dołożymy jeszcze
rzetelność, uczciwość i poświęcenie. Szanujemy siebie i nie zapominamy o szacunku dla
innych. To nasz klucz do sukcesu.
12. MIMI SOAPERY
www.mimisoapery.com
Firma tworząca naturalne, rzemieślnicze kosmetyki, wykonywane z pasją i zamiłowaniem do
tradycyjnych metod. Firma która tworzy dla dużych i małych rączek, buziek i nóżek...
Firma, która kocha to co zielone, szumiące i pachnące i stara się włożyć do swoich
kosmetyków tyle natury ile się tylko da. Mamy nadzieję, że nasze mydła i kosmetyki pójdą w
świat i rozpieszczą niejednego spragnionego odpoczynku od chemii klienta.
12A. PROBIOTICS
www.probiotics.pl
Naturalne probiotyczne kompozycje dla zdrowia człowieka i środowiska. Pożyteczne
mikroorganizmy użyte w ProBio Emach® współdziałają ze sobą i mogą inicjować procesy
wspierające zdrowie człowieka, zwierząt, roślin i gleby. ProBio Emy® pełnią funkcję
probiotycznego korektora procesów biologicznych i tym samym wspierają bioróżnorodność
środowiska życia człowieka. Powszechne stosowanie ProBio Emów® może w znaczący sposób
odtworzyć naturalne zasoby Ziemi.Nowe naturalne technologie proponowane przez
ProBiotics Polska są szeroko stosowane w domu, gospodarstwie rolnym, w gospodarce
komunalnej, na oczyszczalniach, składowiskach odpadów i kompostowniach. Suplementy
diety służą poprawie kondycji i samopoczucia człowieka. ProBiotics Polska sp. z o.o. działa
poprzez sieć Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii, Partnerów Wici, oraz Centra
Mikroorganizmów służących radą, informacją i udostępniających wyroby probiotyczne
każdemu zainteresowanemu.

13. NALEWECZKA MARECZKA
Smak Eliksiru Kusi Sam - Nalewki z owoców z ekologicznych upraw, źródlanej wody, miodu
- produkt regionalny z Kazimierza Dolnego.
13A. AQUAMAX
www.aquamaxpolska.pl
System z odwróconą osmoza z montażem urządzenia w cenie.
Standardowy, najbardziej rozpowszechniony system odwróconej osmozy w Polsce.
Urządzenie produkuje bardzo wysokiej jakości wodę do wszystkich celów spożywczych
oraz domowych.
14. ENERGETIX
www.energetix.com.pl
Producent biżuterii magnetycznej i produktów wellness z prawie dwudziestoletnim
doświadczeniem na rynku światowym a od 12 lat również w Polsce.
Dzisiaj noszenie biżuterii magnetycznej to już konieczność dla człowieka żyjącego
w ciągłym biegu, stresie i narażonego na olbrzymie dawki promieniowania
elektromagnetycznego.
Biżuteria magnetyczna fizycznie oddziałuje na układ krążenia. Pozwala lepiej dotlenić cały
organizm. Dotleniona krew dociera do każdej komórki naszego ciała, pozwalając na
przywrócenie prawidłowej pracy każdego narządu. Dodatkowo neutralizuje stres i
zabezpiecza przed smogiem elektromagnetycznym i dodaje nam tak bardzo potrzebnej do
życia energii.
15. LAWENDOWY RAJ
Lawenda pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, ale świetnie czuje się także nad Biebrzą.
We wsi Dzięciołowo w województwie podlaskim lawendę uprawia Pan Wiesław Bruzgo
z rodziną.
16. Narum
www.mynarum.com
Jedyne na świecie probiotyki Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine. Są
produkowane w Armenii od 1962 roku. Prawdopodobnie najbardziej przebadany probiotyk
na świecie, o bardzo szerokim spektrum działania i zastosowania.

17. HAREVIS MUSIC
www.harevis.com
Tommy Harevis jest pasjonatem, który wykorzystuje muzykę do wyrażenia przeżywanych
uczuć oraz fascynacji życiem, światem i ludźmi.
Swoją twórczość koncentruję na muzyce instrumentalnej, relaksacyjnej, terapeutycznej,
etnicznej i filmowej. Moją specjalnością są etniczne flety z wielu krain świata.
Komponuje muzykę w oparciu o uczucia i inspiracje, które przychodzą z poezji, podróży,
obrazów i spotkań z niezwykłymi ludźmi.
18. PHARMA NORD
www.pharmanord.pl
Pharma Nord jest jednym z czołowych europejskich producentów suplementów diety
i medycyny naturalnej. Firma produkuje i sprzedaje suplementy diety, preparaty ziołowe
i leki o sprawdzonym naukowo działaniu, optymalnej biodostępności, a co najważniejsze
bezpieczne w stosowaniu.
19. EKO ONA
hwww.ekoona.pl
Manufaktura ręcznie robionych kosmetyków. Kosmetyki, które nie zawierają chemii,
konserwantów, sztucznych barwników i zapachów. Z miłości do natury i każdej kobiety.
Każdy kosmetyk jest robiony ręcznie z własnej nie powtarzalnej receptury.
20. NOMAK
www.nomak.pl
Dystrybutor suplementów diety i produktów ekologicznych wysokiej jakości. Od 2005 r.
wyznacza trendy na rynku certyfikowanej żywności ekologicznej, suplementów diety oraz
naturalnych kosmetyków.
21. NATURALNA MEDYCYNA
www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl
Swoją pasją i wyznaczoną drogą działania, chce spopularyzować produkty firm oraz ludzi,
którzy codzienną pracą przyczyniają się do realnego poprawiania stanu zdrowia.
Koncernom farmaceutycznym mówi zdecydowane - nie, i dąży do propagowania wiedzy
i nauki medycyny naturalnej.

22. PLANET HEALTH
www.planethealth.pl
Planet Health obejmuje kompleksowe odżywienie, głębokie uzdrawianie i doskonały
dobrostan całego organizmu. Nasze synergicznie działające formuły produktów oparte są
w równej mierze na naukowym, jak i holistycznym podejściu. Składniki, z których
wytworzyliśmy nasze produkty, charakteryzują się właściwościami wspierania zdrowia
i dobrego samopoczucia, gdyż pochodzą z najlepszego źródła niczym niezmąconej
Natury. Produkty pozbawione są sztucznych aromatów, barwników, konserwantów,
glutenu oraz są wolne od GMO. Tam, gdzie to tylko możliwe, Stosują składniki
odpowiednie dla wegetarian i wegan.
23. NATUR PLANET
www.naturplanet.pl
NaturPlanet inspiruje bogactwem Natury. Wierzą, że Natura ma moc, by zapewnić nam
zdrowie i wydobyć z nas naturalne piękno. Firma jest zbudowana na jasnym systemie
wartości: Ich celem jest podniesienie jakości życia naszych Klientów. Poprzez oferowaną
zdrową żywność oraz suplementy diety pomagają cieszyć się pełnią zdrowia i witalnością,
a ich surowce kosmetyczne pozwalają odkryć tkwiące w każdym piękno.
24. AVATAR GONG MAREK TOMCZAK
www.mareektomczak.pl
Jest człowiekiem przekazującym idee wprowadzające na ścieżkę zbliżającą ludzi do pokoju
na świecie. Rzeczywistość, którą tworzy jest wolna od przemocy, agresji, obłudy
i hipokryzji. Ludzie wokół niego są życzliwi, prostolinijni i współczujący. Otrzymuje i daje
wsparcie w szerzeniu idei pokoju na świecie , która przyjmuje realne kształty
w codziennym życiu. Jest człowiekiem bezpieczny i to uczucie promieniuje z niego, dając
otuchę tym, którzy jej potrzebują.

25. Toda
www.todapolska.pl
Promocją i profilaktyką zdrowia zajmują się od 1991r. Mają dostęp do wiedzy i praktyki
wybitnych neurologów, kardiologów i fachowców z dziedziny żywienia, medycyny sportu
i psychologii. Używają nowoczesnych metod diagnozowania. Pomagają ludziom wejść na
drogę zdrowia poprzez profilaktykę i utrzymanie równowagi w organizmie. Zajmują się
usprawnianiem działania układów: krwionośnego, odpornościowego i enzymatycznego.
26. Deva Harmony
www.devaharmony.com
Jest marką, która zajmuje się dystrybucją suplementów i kosmetyków ajurwedyjskich,
pochodzących z Indii. Ponadto pragną stworzyć świadomą społeczność, która dba o
zachowanie zdrowia i równowagi w swoim życiu. Pomagają ludziom w odkrywaniu
nieograniczonego potencjału i dzielenie się wdzięcznością poprzez zdrowie.
27. Lifewellness
www.sokiwyciskane.pl
Firma, która od lat stara się dostarczać swoim Klientom produkty najwyższej jakości.
Polecają produkty firm: Alfa, Huron, Cooksense, Green Power, Gorenje, Casada, Sanyo,
Human Touch, Borner, oraz ogromną gamę sprzętu potrzebnego do relaksu oraz
zdrowego trybu życia.
28. Pani Szyszka
www.paniszyszka.pl
Naturalny odświeżacz do samochodu z mieszanką olejków eterycznych stymulujących
procesy immunologiczne organizmu jest bardzo łatwa i przyjemna w stosowaniu, po
prostu w czasie jazdy samochodem wdychamy olejki eteryczne, które unoszą się znad
nasączonej Pani Szyszki. Skomponowane zgodnie z najlepszą wiedzą perfumeryjną oraz
danymi naukowymi dotyczącymi oddziaływania olejków eterycznych na zdrowie,
zachowania i emocje człowieka

29. Energy
www.produkty.energy.pl
Innowacyjne, odżywcze, terapeutyczne i pielęgnujące produkty – wszystkie preparaty są
w maksymalnym stopniu naturalne, delikatne i wyjątkowo skuteczne. Substancje aktywne
pochodzą przeważnie z wolnego zbioru lub gospodarstw ekologicznych.
30. Naturalne Herbaty
www.naturalneherbaty.pl
Szeroki wachlarz naturalnych herbat wysokiej jakości z certyfikowanych upraw.
31. Dottera
Olejki eteryczne, kosmetyki, suplementy diety i akcesoria firmy dōTERRA.
32. Dzikie Twory
Pracownia twórcza biżuterii, akcesoriów i ubrań. Tworzymy przede wszystkim ze szkła i
lnu, ale uwielbiamy eksperymentować i odkrywać nowe techniki rękodzielnicze.
32A.. Weronika Ziemianek
Obrazy i biżuteria z kamieni naturalnych.
33. Semsystem
www.system595.pl
Japoński system odzyskiwania zdrowia w warunkach domowych za pomocą regularnego
stosowania sprzętu masującego i termicznego. Jest liderem w przywracaniu zdrowia oczu
i naczyń mózgowych za pomocą unikatowego sprzętu EyeSystem, który wpływa na
poprawę krążenia krwi w głowie i prawidłowe funkcjonowanie aparatu wzrokowego.
34. Wioleta Pietrek
www.naturoterapie-wioleta-pietrek.business.site
Pomagam w powrocie do zdrowia, poprzez oczyszczanie organizmu i wsparcie
energetyczne. Oczyszczenie to jedyna droga przywrócenia w organizmie równowagi
i odzyskania zdrowia. Dzięki zabiegom energetycznym organizm oczyszcza się i wzmacnia
się jego system odporność.

35. Indygobook
www.indygobook.pl
Księgarnia tworzy ofertę na wybrane starannie tytuły z polskiej sceny wydawniczej.
Postawili na jakość treści, odrzucając sprzedaż masową i populistyczną. Znajdziecie u nich
autorów niszowych z głębokim spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość w kluczowych
dziedzinach życia.
36. Boma Badmaa Shijee
Irydologia
37. Iodica
www.iodica.pl
Suplementy diety oraz koncentrat Jodu w formie płynnej i sypkiej dla potrzeb przemysłu
spożywczego. Wszystkie produkty zawierają naturalny koncentrat Jodu, oraz inne
naturalne składniki mineralne. Gwarancja produktów najwyższej jakości oraz 100%
naturalnych.
38. Produkty Naturalne Berezińscy
www.produktynaturalne.pl
Producent naturalnych kosmetyków.
39. Konopie Tu i Teraz
www.konopietuiteraz.pl
Producent olejków i produktów konopnych cbd.
40. Pszczeli Raj
www.zlotapszczolka.pl
Rodzinna pasieka położona w sercu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie z dala
od gwaru miasta, w zaciszu starodrzewia, wśród ugorów i dzikich kwiatów pszczoły
znalazły swój dom i najlepsze warunki do produkcji pysznych, naturalnych miodów.

41. Young Living Agnieszka Dworzyńska
www.oetj.eu
Oferuje konsultacje i radzi jak używać autentyczne olejki eteryczne terapeutycznej jakości
Young Living z roślin uprawianych na partnerskich farmach na całym świecie.
42. Invex Remedies
www.invexremedies.pl
Producent kosmetyków i suplementów w technologii monojonowej.
43. Klangakademii Stimmgabeln
www.uzdrawianiekamertonami.pl
Praca z wibracjami, wahadłami i kolorami. Wszystkie polecane produkty posiadają
międzynarodowy certyfikat C€ na instrumenty medyczne i muzyczne, są dostosowane do
wszystkich technik z użyciem kamertonów terapeutycznych.
44. Institut Esopositiv
Doradztwo życiowe. Porady psycho- pedagogiczne. Medycyna wibracyjna, terapie
kwantowe, regresing, Prekognicja i inne.
45. Nantes
www.nantes.com.pl
Profesjonalne serie Kosmetyków NANOAqua+. Badanie zmiany struktur różnych
materiałów – przede wszystkim wody.
46. Harmonic Life
Uzdrawiające sesje dźwiękowe, masaże, koncerty z wykorzystaniem mistycznych
i etnicznych instrumentów, takich jak gongi, misy himalajskie, bębny szamańskie,
didgeridoo, dzwonki czy kamertony. Alkaliczna woda, antyradiatory i neutralizatory
negatywnego promieniowania, suplementy diety.

47. Hotra
www.hotra.pl
Doskonalenie urządzeń, podnoszenie ich sprawności, dostosowywanie do powstających
zanieczyszczeń środowiska z głównym naciskiem na wodę, a nawet wyprzedzanie
ujawniania się niektórych szkodliwych oddziaływań, poprzez reagowanie na pierwsze
pojawiające się niepokojące sygnały. Celem urządzeń Hotry jest przywracać utraconą
symetrię i zniekształcone wzorce w materii poprzez rekonstrukcję prawidłowego podziału
pojedynczych komórek.
48. Aqipharm
www.aqipharm.pl
Producent suplementów diety, które pomogą zachować pełnię zdrowia i urody. Tworzą
z miłości do natury, zdrowia i wszystkich ludzi.
49. Stowarzyszenie Optymalnych
www.optymalni.org.pl
50. Fundacja Tulipan
www.fundacjatulipan.pl
51. Głęboka Świadomość
www.glebokaswiadomosc.pl
Portal pozytywnego rozwoju świadomości.
52. Zdrowo żyję
Zielarz, fitoterapeuta i naturoterapeuta. Entuzjasta aromaterapii, apiterapii, homeopatii,
terapii bańkami oraz ziołolecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem produktów
konopnych.

