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Компанія заснована у 2011 р. в м.
Умань, але з часом переїхала в м.
Київ і по сьогодні головний офіс
знаходиться в Києві. 

Постачає сировину з різних частин
світу для виробництва:

1. косметики;
2. побутової хімії та
антисептичних засобів ;
3. фармацевтики; 
4. БАД;

5. ветирінарії.



Є три склади в м. Києві, один з них є
ліцензійний для зберігання сировини для
Фармацевтики. 
Стратегія компанії є – постачання якісної
сировини в Україну з усього світу, та
налагодження партнерських угод з
клієнтами які будуть працювати багато
років. 
Ми надаємо по всім позиціям зразки та всі
потрібні сертифікати якості.
По об'ємах товару індивідуальний підхід к
кожному клієнту.
Індивідуально під клієнта завозимо
позицію, яка відсутня на ринку України. 



Тренди індустрії



заявляють, що готові змінити
бренд на той що готовий
надавати більш чітку та точну
інформацію про продукт

39%
споживачів стверджують, що
вони, ймовірно, залишатимуться
лояльними брендам, що
пропонують повну прозорість

94%

Transparency







Універсальність засобів

Багатоцільові
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Упаковка

зменшення негативного впливу на
навколишнє середовище, не
порушуючи основної функції

пакування  — захисту продукції

переробка 50% усієї пластикової
упаковки до 2025 року

Essential Requirements (ER) for
packaging

Основна мета План



одна людина може заощадити не
менше 20 пластикових флаконів на

рік

Реванш твердого мила

в середньому 1000 флаконів за все
життя



Миючі засоби з довготривалим ефектом

34 % споживачів зацікавлені у
продуктах, що загалом зменшують

частоту прибирань

72% міленіалів готові платити
більше за засоби для чищення

з більшим інтервалом між
прибираннями



сильні та стійкі парфумерні композиції, аромати,
що точно запам'ятаються

Для створення атмосфери чистоти у
миючих засобах важливо

використовувати



Тренд ароматів до COVID-
19

Фентез�йн� Пом�рн�,
дел�катн�

Без запаху



Вибір ароматів під час
Covid-19

Аромат є важливим фактором у
виборі миючого засобу для 55%

споживачів

50% споживачів прибирають частіше
порівняно з минулим роком, аби їхня

оселя пахла чистотою

Source: Mintel The Future Of Household
Cleaners, March 2020



Найбільш розповсюджена
група віддушок

Цитрусов� Св�ж� Трав'ян� /
Л�сов� /

Дерев'янист�



Crazy Fruits



родом из Юго-Восточной Азии
это плодовое дерево достигающая
10-20 метров в высоту
плоды круглые, темно-красные
или бордовые, с шершавой
поверхностью
плоды сочные, кисло-сладкие,
немного терпкие и по вкусу
напоминают сочетание ежевики,
вишни и клубники
внутри плода находится одна
косточка

№ 10076 - ягодная с ароматом вишни,
клубники, ежевики на сладком фоне

ЯМАМОМО 
YAMAMOMO



МУШМУЛА ЯПОНСКАЯ
LOQUAT родом из Юго-Восточной Азии

внешне мушмула японская похожа
на грушу с мягкой кожицей яркого
оранжевого цвета
мякоть очень нежная с приятным
ароматом и сладким вкусом с
небольшой кислинкой,
одновременно похожим на яблоко,
грушу и клубнику
чем спелее мушмула, тем она
слаще 
косточки крупные и похожи на
маленькие каштаны№ 10078 - ягодная с нотой фруктового

и ягодного ассорти (черника, груша,
хурма, яблоко на сладком фоне)



НОЙНА (САХАРНОЕ ЯБЛОКО)
NOINA (SUGAR APPLE)

нойна родом из Юго-
Восточной Азии
по размеру нойна схожа с
обычным яблоком, только у
плода нойна бугристая
кожица зелёного цвета
вкус мякоти напоминает
хурму, абрикос и персик

№ 10079 - сахарное яблоко, фруктовый
с нотой яблока на фоне экзотических
фруктов



КОКОС
COCONUT

кокос родом из Юго-Восточной
Азии
плоды растут группами по 15-20
штук, полностью созревая в
течение 8-10 месяцев
вкус свежего кокоса немного
ореховый и слегка сладкий
спелый кокос приобретает более
глубокий древесный вкус с
оттенком ванили и какао

№ 10080 - фруктовый с нотой
экзотического кокоса



СУРИНАМСКАЯ ВИШНЯ
SURINAM CHERRY

суринамская вишня родом из
Южной Америки
размер плодов в диаметре
варьируется от 2 до 4 см
форма ягод тоже оригинальная:
круглые плоды покрыты
бугристой поверхностью
цвет кожуры варьируется от
темно-красного до черного
в мякоти находится крупная
семечка
вкус плодов очень похож на
привычную вишню, но при этом
он имеет легкую горчинку№ 10081 - суринамская вишня, аромат

спелой вишни на фоне экзотических
ягод на сладком фоне



ДЫНЯ КАНАРИЯ
CANARY MELON

дыня Канария родом из Юго-
Восточной Азии
овальные плоды с гладкой
поверхностью
цвет – ярко-желтый
у плодов ароматная мякоть
вкус – сладкий с медовыми
нотами

№ 10083 - фруктовый с нотой дыни
«Канари» - аромат сладкой дыни с
оттенком экзотических фруктов



РАМБУТАН
RAMBUTAN

рамбутан родом из Юго-
Восточной Азии
необычный внешний вид и
сочную мякоть, напоминающую
желе
своё название получил из-за
наличия на плодах мягких
волосков до 5 см длиной (rambut
в переводе с индонезийского –
волос)
рамбутан имеет насыщенный
сладкий вкус, чем-то
напоминающий виноград 
он очень сочный, поэтому особо
популярен в жаркую погоду№ 10084 - аромат экзотических ягод с

нотой рамбутана



Європейский виробник ПАВів широкого
спектру, рослиних олій та жирів,

силіконів, жирних кислот, спиртів та
ефірів. Базується в Нідерландах







+380503613271

Sales Manager

v.tsvirkun@uhtrade.com.ua

Email Address

https://uhtrade.com.ua/

Website

С Уважением, 
Цвиркун Вадим

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

