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Naravno zdrav pes, Majdi Kosi s.p.
Male Braslovče 87, 3314 Braslovče
telefon: 031/258-084
www.naravnozdravpes.si

Koncept Naravno zdrav pes je zasnovan kot povezovalni projekt, namenjen skrbnikom psov, ki
jih druži osrednja želja po zdravem in dolgem življenju psov. Osrednje vodilo v okviru projekta
Naravno zdrav pes je bilo ponuditi skrbnikom kakovostne informacije o zdravem načinu življenja
psov.
Spremljanje izkušenj in povratnih informacij lastnikov psov o uporabi naravnih prehranskih
dopolnil, ki so jih razvili veterinarji, homeopati, živalskih nutricionisti in dietetiki, predvsem pa
izkušnje in zdravstveni ter prehranski izzivi s lastnimi psi, so me spodbudili, da skupaj s strokovnjaki zasnujem izdelke lastne linije Naravno zdrav pes – že poznate Pasji kokos in Pasji česen?
Predstavnica na sejmu: Majdi Kosi
Izdelki: Pasji kokos in Pasji česen

BiroTim d.o.o.
Ljubljanska cesta 20 a
3000 Celje
Telefon: +386 41 437 696, Faks:+386 3 620 9897
http://www.tellofix.si E-naslov:info@tellofix.si

Izdelki: BIO ekološke naravne mešanice začimb in vrtnin TELLOFIX.
Predstavnica na sejmu: URŠKA KANTUŽER

Simone Godina CHHC
Integrativna zdravstvena trenerka za hormonsko ravnovesje, ščitnico, problematično kožo in avtoimunski spekter
telefon: 040 291 165
Brezplačna e-predavanja: http://simonegodina.com/epredavanja/
Naučite se dolgoročnega koncepta prehranjevanja za hormone in śčitnico v moji spletni video kuharski delavnici
Moja super prehrana: http://simonegodina.com/izdelek/moja-super-prehrana/

Predavanje na sejmu ANTIGENI V PREHRANI, KI OBREMENJUJEJO NAŠ IMUNSKI SISTEM
Avtoimunske bolezni so v porastu. Kaj je vzrok? Kako lahko z ustrezno prehrano in življenjskim
slogom razbremenimo imunski sistem in preprečimo izbruhe avtoimunskih bolezni in rakavih
obolenj? Zakaj ekološka hrana? Kaj je občutljivost na hrano? Zakaj je danes toliko alergij na hrano?
Predstavnica na sejmu: Simone Godina, certificirana integrativna zdravstvena trenerka, specializirana za hormone in ščitnico
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Tina Hočevar, s.p. Clarity numerologija
Ferkova ulica 14 Maribor
Izdelava osebnostnih analiz, numerološko svetovanje
www.claritynumerology.com
telefon:040/557-088

Pomoč posameznikom pri razumevanju sebe.
Naše ime in rojstni datum skrivata informacije o tem, kakšni so naši potenciali, kako smo kompatibilni z nekom, kaj nas dela uspešne.
Skozi osebnostne analize in delavnice pomagam odgovoriti na ta vprašanja.
Predstavnica na sejmu Tina Hočevar
LABRI, Butična proizvodnja in izdelava naravnih kozmetičnih izdelkov, Brigita Lapornik s.p.
Šmarska cesta 32, 8290 Sevnica
Telefon: 041/393-730
http://labri.si

LABRI VILINSKA LEPOTA je nova naravna slovenska kozmetika, namenjena negi obraza in telesa, s cvetličnim pridihom Bachovih esenc za spodbujanje ljubezni, radosti, sprostitve in lepote.
Ker gre za energetizirano kozmetiko, je zelo pomembno, da le ta ni narejena masovno, ampak v
butičnem merilu v lastnem laboratoriju v Sevnici.
Predstavnica na sejmu: Brigita Lapornik
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Skupnost slovenskih podjetnic
/META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva Ljubljana
Dunajska 156/III Ljubljana
www.skupnost-podjetnic.si
info@skupnost-podjetnic.si
fb: povezane in uspešne

Povezujemo inovativne ženske v gospodarstvu, družbi in okolju.
Vzpostavljamo mrežo znanja, partnerstva in tako prispevamo k blagostanju družbe.
Predstavljamo največji dogodek za podjetnice v Sloveniji 500 PODJETNIC 2019
Predstavnica na sejmu: Jerneja Milost; Katja Tomšič

