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Запрошуємо до співпраці по виготовленню продукції під Вашою

ВЛАСНОЮ ТОРГОВОЮ МАРКОЮ

ПЛАСТИРІ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ                                
на тканинній, нетканій, полімерній основах;

НАБОРИ ПЛАСТИРІВ
різної комплектації, розмірів та основ;

ПЛАСТИРІ КОТУШКОВІ                                                                  
різної довжини та ширини на тканинній, нетканій, полімерній основах; 

ПЛАСТИРІ ПЕРЦЕВІ
на тканинній основі перфоровані та не перфоровані;

ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТИ
з зображенням Вашого бренду на гірчичник-пакеті;

ПОРОШОК ГІРЧИЧНИЙ профілактичний косметичний засіб.
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ПЛАСТИРІ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Варіанти 

Розмірів
Варіанти Основ / колір

Індивідуальна упаковка 

(10 пластирів) 
Групова упаковка (варіанти)

19ммх72мм
тканинна / 

тілесний

неткана / 

тілесний

полімерна / 

тілесний

полімерна / 

прозорий

із макулатурного або

целюлозного картону
із макулатурного або целюлозного картону



До складу Набору можуть входити пластирі різних розмірів (або всі одного розміру), різних основ (або однієї

основи), також до складу одного набору можуть входити пластирі на різних основах та різних основ.

Набори можуть налічувати різну кількість пластирів в залежності від Вашої потреби.

НАБОРИ ПЛАСТИРІВ

Варіанти Розмірів Варіанти Основ / колір Індивідуальна упаковка

19ммх72мм, 25ммх72мм, 38ммх38мм
тканинна / 

тілесний

неткана / 

тілесний

полімерна / 

тілесний

полімерна / 

прозорий
із макулатурного або целюлозного картону



ПЛАСТИРІ КОТУШКОВІ

Варіанти Розмірів Варіанти Основ / колір / вид котушки Упаковка - індивідуальна

5мх1см тканинна/ 

тілесний/ 

котушка

5мх1,25см

неткана / 

тілесний / 

на диспенсері

5мх2см Упаковка - групова

5мх2,5см 

полімерна / 

прозорий /

шпуля 
5мх5см



ПЛАСТИРІ ПЕРЦЕВІ

Варіанти Розмірів Варіанти Основ / колір Упаковка - індивідуальна

6cмх10см
тканинна/ 

тілесний/ 

перфорована

10cмх15см

неткана / 

тілесний / 

неперфорована

Упаковка групова

10cмх18см



ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТИ

Варіанти Індивідуальна упаковка Індивідуальна упаковка

гірчичник-пакети

розділені на 

чотири чарунки та 

заповнені 

гірчичною 

сумішшю. 

В уп.10 шт.



ПОРОШОК ГІРЧИЧНИЙ

Вага Індивідуальна упаковка Індивідуальна упаковка

100г / 150г / 200г

профілактичний 
косметичний засіб



Декілька реалізованих нами проектів 
PRIVATE LABEL
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Запрошуємо до співпраці по виготовленню продукції під Вашою

ВЛАСНОЮ ТОРГОВОЮ МАРКОЮ

З приводу співпраці звертайтесь за контактами:

ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ» 

04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а , 

тел./ф.:+38 (044) 501 9216 моб..:+38 (044) 067 402 1246

e-mail: office@kalinagroup.com,  www.kalinagroup.com


