
ЛЕКЦИИ

ДЕТСКИ РАБОТИЛНИЦИ

ДЕТСКИ АКТИВНОСТИ

2 ДНИ ЗАБАВЛЕНИЯ И 

СУПЕР НАГРАДИ

ТОП БРАНДОВЕ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БУРГАС 4 И 5.07 
В ЕКСПО ЦЕНТЪР ФЛОРА

30 ИЗЛОЖИТЕЛЯ

Виж програмата и всички награди

Ела, участвай, забавлявай се!

0895 819 207 Еко семейство - фестивал за природосъобразни 
продукти

Специални 
партньори 
на събитието:
 

посети Зона на чудесата

Един от посетителите ще спечели почивка в СПА и винен 
комплекс Старосел.



ИЗЛОЖИТЕЛИ:

 Хармоника: "Попитай и опитай" - 
10 вида сироп от български био плодове и билки
Светът на LR Health and Beauty
Благотворителна кауза Re-dress помага на тур Зелена Странджа
Дървени играчки и развиващи материали от Мунда Мунди

 Ръчно изработените играчки на Стефка
 Ръчно изработените бижута на Ани
 Филтри за пречистване на вода Велуда
 Натурална и хидратантна козметика QQ Natural
Calivita International за по-качествен живот
100% екологично чисти продукти и 0% химикали в грижата за 
вашето тяло от Vivasan Бургас
Смятаме и се забавляваме със SmartyKids  
Онлайн независимо представителство на Орифлейм  
 Домашни сладка и сиропи от Веспадо  
 Варненски кето и веган десерти от сладкарница Елиано Крис  
 Таханджийницата на Атанас  
 Ръчно изработените блузи на Донка  
 Веган деликатесите на Prevent Herbal  
 За по-качествен живот Комбуча & Далвита  
Продуктите от  бял трън на Силтона  
Бамбукови продукти от Bamboo cup  
Организация Zero Hero с настолни семейни игри и 
работилница по рециклиране  
Бутилки с пречистващи филтри – Water to go  
Силен имунитет - качествен живот за цялото семейство с Ню Витал   
Тракийски легенди представят органично и био вино   

Дървени 
играчки от 
Smart Baby

Dr Biomaster

Чиста козметика от 
Лидкор

100% естествени 
ленени продукти 

от Ленени

Чистене без 
химия с фибрите 
на ENJO България

Билките на 
България Вадимелис

Зона на чудесата   



АКТИВНОСТИ:

13:30 - 14:00  Людмила Стойчева от Лидкор
 "Силата на природата в чистата натурална козметика"
14:00 - 14:30 Деси Пеева -"Как с растително хранене 
може да постигнем здраве, перфектна форма и красота"
14:30 - 15:00  Мая Христова - "За природата с любов" 
ENJO Bulgaria
15:00 - 15:30  Zero Hero: "Ти си промяната"
17:00 - 17:30 Новите деца - супер активни или необщителни, 
индиго, пурпурни, кристални, как правилно да 
общуваме с тях. Защо идват при нас, какво послание 
носят и всички важни въпроси, ще се опитаме заедно да 
получим отговорите с Косьо Любенов

СЪБОТА 04.07
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от 11:00 и 12:00 Ориентирай се към природата със 
Зелена Странджа – ориентиране с компас за деца

от 10:00 до 16:00  "Зелена Странджа" организира 
благотворителен базар на туристическа 
екипировка втора употреба

от 17:30 Конкурс за детски оригинален костюм от 
отпадъчни материали съвместно с 
Куклен театър Бургас

НЕДЕЛЯ 05.07

11:30 - 12:00 -  Zero Hero: "Колективните действия - 
ключът към истинската промяна“
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„БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ“ 
организира творчески и образователни работилници 
за деца и родители на тема "Климат и биоразнообразие"
11.00 - 12.00  - „Определители за облаци" - 
работилница за бъдещи метеоролози

12.00 - 13.00 - „Да си посадим растение" – полева 
работилничка за засаждане на „наши растения"

11.00 - 13.00 - „Надпревара с климата" – голяма настолна 
игра, подходяща за всички възрасти

16:00 – 18:00 „Зона на чудесата" - игри на английски 
език с Helen Doron



Обиколка на фестивала ти направи и награди 
спечели. Открий 4-те печата (жокер – попитай на 
щандовете), а петия вземи от нас като 
посетиш лекция. Пълните условия на играта 
прочетете във Фейсбук - „Еко семейство – 
фестивал за природосъобразни продукти и 
живот"

Теглене на наградите 5.07 от 17:00
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Име:

Телефонен номер за връзка:

*Молим имайте предвид, че са възможни 
промени в програмата и игрите. За повече 
информация следете Фейсбук страницата: 
Еко семейство – фестивал за природоъобразни продукти и живот

При покупка над 50лв в дните на фестивала - Осигурени 14 броя 
(по 7 на ден) безплатни консултации, разчитане и анализ на 
здравния статус, от Орифлейм независимо представителство. 

Почивка за двама възрастни и две деца в СПА и винен комплекс 
Старосел (две нощувки със заксука, ползване на СПА центъра, виж пълна 
информация във Фейсбук страницата на фестивала) 
или специален душ филтър осигурен от Велуда

4 броя ръчно изработени албуми осигурени от Photogifts.bg

2 броя козметични  комплекта продукти – дамски и мъжки осигурени 
от Орифлейм – независим консултант Таня Топузян

3 броя за лична грижа от ENJO  Bulgaria

3 броя Mind blocks (развиващи кубчета), осигурени от 
Катерица – дъски за катерене в домашни условия

Серум за лице LS7 - 1 бр. от 20 мл
Крем за лице Женско злато лайт - 1 бр. от 50 мл
Мус за тяло с карите и кайсия - 1 бр. от 200 мл

2 броя ленени кърпи от Leneni.com
Козметични продукти от Лидкор: 
Вода лайка - 5 броя от 250 мл

При събрани 4 печата от щандовете и един печат от посетена
 лекция, можеш да спечелиш:

При събрани 4 печата от изложението участваш в томбола 
за следните награди:
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