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ПРОДУКЦІЯ
ВИЩОГО
ҐАТУНКУ
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МІсІЯ 

Ми — прогресивна українська компанія по виробництву натуральних 
продуктів і товарів для кішок та собак. 

Ми — допомагаємо людям в організації здорового, повноцінного 
та якісного живлення їх домашніх тварин. 

Ми — діємо на благо країни, суспільства — всіх, хто знаходиться поряд  
з нами, але перш за все — на благо наших клієнтів.

НАшІ ЦІННОсТІ І ПеРеКОНАННЯ 

Відношення з клієнтами: 
 Довіра і повага до клієнтів та партнерів по бізнесу.
 Чесні і довгострокові партнерські стосунки на взаємовигідній основі.

Стосунки в команді:
 Особиста відповідальність кожного за загальний результат. 
 Загальна зацікавленість в максимальній реалізації потенціалу кожного.
 Взаємна довіра, підтримка і співпраця.

«Life-Group» — національній виробник товарів для домашніх 
тварин під торгівельними марками «MY MIO!», «MY WUF!», 
«Luncheon» та  «Vitomax». 

Головний офіс компанії знаходиться в Харкові. 

Ми прагнемо, щоб образ дій «Life-Group» викликав довіру, 
пошану і симпатію суспільства, партнерів по бізнесу та клієнтів. 

У нас працює творчий, доброзичливий та відповідальний 
колектив, в якому цінуються професіоналізм і сумлінність. 

Ми молоді, активні і амбітні.

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З ЯЛОВИЧИНОЮ
  артикул 120
  4820185490344

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З М´ЯсОМ ЯГНЯТИ
  артикул 119
  4820185490337

М’ЯСНИЙ 
ПАШТЕТ
длЯ коТів

300 г 6 шт./лот.

протипоказань для вживання 
стерилізованими тваринами 
не існує

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З КУРЯЧОЮ ПеЧІНКОЮ
  артикул 116
  4820185490306

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З М’ЯсОМ КРОЛИКА
  артикул 118
  4820185490320

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З М´ЯсОМ ІНДИЧКИ
  артикул 117
  4820185490313

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
НІЖНА КУРКА
  артикул 115
  4820185490290

ЗРОБЛЕНО З НАТУРАЛЬНОГО М’ЯСА
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захисного кільця 

на кришці: 
продукт придатний 

до вживання
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М’ЯСНИЙ 
дЕлікАТЕС
длЯ СоБАк

М’ЯСНИЙ 
дЕлікАТЕС
длЯ коТів

500 г 6 шт./лот. 500 г 6 шт./лот.

протипоказань для вживання 
стерилізованими тваринами 
не існує

протипоказань для вживання 
стерилізованими тваринами 
не існує

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З ПТИЦеЮ
  артикул 101
  4820185490115

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З ПТИЦеЮ
  артикул 168
  4820185490207

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
сеРЦе, ПеЧІНКА, КУРКА
  артикул103
  4820185490153

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
сеРЦе, ПеЧІНКА, КУРКА
  артикул 166
  4820185490238

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З М´ЯсОМ ТеЛЯТИНИ
  артикул 107
  4820185490122

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З М´ЯсОМ ТеЛЯТИНИ
  артикул 163
  4820185490214

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З М´ЯсОМ ТА ОВОЧАМИ
  артикул 109
  4820185490146

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З М´ЯсОМ ТА ОВОЧАМИ
  артикул 161
  4820185490221

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З М´ЯсОМ ІНДИКА
  артикул 108
  4820185490160

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З М´ЯсОМ ІНДИКА
  артикул 162
  4820185490245

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС
З КУРКОЮ
  артикул 102
  4820185490139

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З КУРКОЮ ТА МОРКВОЮ
  артикул 165
  4820185490252

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З М´ЯсОМ ЯГНЯ
  артикул 105
  4820185490177

М´ЯСНИЙ дЕлікАТЕС 
З М´ЯсОМ ЯГНЯ
  артикул 164
  4820185490269

ЗРОБЛЕНО З НАТУРАЛЬНОГО М’ЯСА ЗРОБЛЕНО З НАТУРАЛЬНОГО М’ЯСА
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вологі м’ясні консерви 
для котів

вологі м’ясні консерви 
для собак

лАНЧ з птицею 
  артикул 362
  4820185490429

лАНЧ з індичкою 
  артикул 360
  4820185490436

лАНЧ з птицею 
  артикул 372
  4820185490498

лАНЧ з кроликом 
  артикул 361
  4820185490467

лАНЧ з яловичиною
  артикул 364
  4820185490450

лАНЧ з ягням 
  артикул 373
  4820185490481

лАНЧ з ягням 
  артикул 363
  4820185490443

лАНЧ з індичкою 
  артикул 370
  4820185490474

100% 100%

360 г 8 шт./лот.

«Luncheon» — вологі м’ясні консерви 
поєднують два види м’яса і збагачені 
натуральним вітамінно-мінеральним 
комплексом.

Торгова марка «Luncheon» — гарантія 
якості та вишуканого смаку.

«Luncheon» — вологі м’ясні консерви 
поєднують два види м’яса і збагачені 
натуральним вітамінно-мінеральним 
комплексом.

Торгова марка «Luncheon» — гарантія 
якості та вишуканого смаку.

360 г 8 шт./лот.



вологі м’ясні консерви 
для котів

вологі м’ясні консерви 
для собак

СвіЖА ЇЖА  
з яловичиною 
  артикул 464
  4820185490788

СвіЖА ЇЖА  
з кроликом 
  артикул 461
  4820185490795

СвіЖА ЇЖА  
з ягням 
  артикул 473
  4820185490818

СвіЖА ЇЖА  
з ягням 
  артикул 463
  4820185490771

СвіЖА ЇЖА  
з індичкою
  артикул 460 
  4820185490764

СвіЖА ЇЖА  
з індичкою 
  артикул 470   
  4820185490801

СвіЖА ЇЖА  
з птицею  
  артикул 462
  4820185490757

СвіЖА ЇЖА  
з птицею  
  артикул 472
  4820185490825

460 г 6 шт./лот.
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М’ясний раціон для котів – це завжди 
СВІЖА ЇЖА для вашого вихованця. 

Не містить сої, атрактантів, кон-
сервантів, ароматичних барвників, 
підсилювачів смаку та сіль.

М’ясний раціон для собак – це завжди 
СВІЖА ЇЖА для вашого вихованця. 

Не містить сої, атрактантів, кон-
сервантів, ароматичних барвників, 
підсилювачів смаку та сіль.

460 г 6 шт./лот.

98
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ВІТАМІННО–
МІНеРАЛЬНИЙ 
КОМПЛеКс

сеРІЯ еКО-ЗАХИсТУ 
ВІД БЛІХ, КЛІЩІВ 
ТА ІНшИХ ПАРАЗИТІВ

КОсМеТИЧНІ 
ЗАсОБИ 

УВАГА!
ПРОДАЖ Не ВИМАГАЄ 
ВеТеРИНАРНОГО 
ЛІЦеНЗУВАННЯ

ПІДсТАВКИ  
ДЛЯ ГОДУВАННЯ

коМПлЕкТАЦіЯ
підставка під миски,  
2 миски, фіксатор для мисок 

МАТЕРіАл ПідСТАвкИ
метал

ПокРИТТЯ
порошкова фарба

коліР
чорний, коричневий (к), металік (м)

16 см
0,75 л

22 см
1,5 л

24 см
2,4 л

26 см
3,0 л

штатив 50 см
артикул ПМ300
 ПМ300к
 ПМ300м

штатив 50 см
артикул ПМ240
 ПМ240к
 ПМ240м

штатив 50 см
артикул ПМ150
 ПМ150к
 ПМ150м

штатив 30 см
артикул ПМ075
 ПМ075к
 ПМ075м
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КРАПЛІ НА ХОЛКУ
ДЛЯ КОТІВ ТА СОБАК

КРАПЛІ НА ХОЛКУ
ДЛЯ КОТІВ ТА СОБАК

VITOMAX PLATINUM — нова серія 
крапель на холку для собак і котів. 
Протипаразитарний препарат 
засто совується з профілактичною 
та лікувальною метою. Завдяки 
комбінованому поєднанню фіпро нілу 
та івер мектину краплі знищують бліх, 
кліщів, вошей, волосо їдів та ендо
пара зитів на різних стадіях розвитку. 
Лікарський засіб призначений для 
зовнішнього застосу вання, методом 
крапельного нанесення. Має зручну 
упаковку у вигляді капсул, що полег
шує обробку тварин.

Краплі на холку VITOMAX GOLD — це унікальний інсектоакари
цидний препарат для тварин. Висока ефективність крапель дося
гається за рахунок спеціально розробленої формули препарату  
з діючою речо виною — фентіон. VITOMAX GOLD надійно захищає 
від ектопаразитів — знищує бліх, кліщів, вошей та волосоїдів. 
Зручний у застосуванні інсектицид, широкого спектру дії. Легко 
наноситься та швидко всмоктується поверхнею шкіри тварини.

ТАБЛЕТКИ Vitomax Gold
Антигельмінтний препарат широкого спектру дії. Призначається для ліку вання та профілак
тики нематодозів, цестодозів і трематодозів собак. Завдяки діючій речовині — альбендазолу — 
препа рат швидко та ефективно знешкоджує збудників, блокуючи їх життєдіяльність. Зручний 
у застосуванні — задається з кормом, одно разово, без дотримання голодної дієти.

ПОРОШОК Vitomax Gold
Нова унікальна формула антигельмінтного препа рату для котів. Лікарський засіб містить 
діючу речовину широкого спектру дії — альбендазол. Засто со вується з лікувальною та 
профілактичною метою для знешкодження нема то дозів, цестодозів та тре матодозів. 
Дозволяє швидко та ефективно знищити збудників, які можуть загрожувати здоров’ю 
вашої тварини. Зручна форма — у вигляді порошка задається перорально, з кормом, 
без дотримання дієти. 

Склад
1 мл препарату містить діючу речовину:
фентіон — 60,0 мг.
Допоміжні речовини: 1,2-пропіленгліколь, 
гліцерин, спирт ізопропіловий.
Застосування
Лікування та профілактика тварин при ураженні 
ектопаразитами: блохами (Ctenocephalides felis), 
вошами (Linognathides spp.), кліщами (Demodex 
katoi, D. felis, Otodectes cynotis), волосоїдами 
(Ttrichodectes canis), чутливими до фентіону. 
Препарат забезпечує захист від ектопаразитів 
впродовж 30 діб. Повторні обробки тварин 
через 3–4 тижні.

Склад
1 мл препарату містить діючі 
речовини: 
· фіпроніл — 100 мг; 
· івермектин — 15 мг.
Застосування
Лікування та профілактика котів при 
ураженні ектопаразитами: блохами 
(Ctenocephalides spp.), коростяними 
кліщами (Otodectes cynotis, Notoedres 
cati, Sarcoptes canis), кліщами роду 
Demodex; при кишкових нематодозах, 
попередження дирофіляріозу (ефек-
тивний проти личинок L3 і L4 стадії 
Dirofilaria immitis).
Після одноразової обробки захист 
тварини від екто- та ендопаразитів 
триває впродовж 45–60 діб.

>2 кг

 об’єм піпетки,
мл

вміст фіпронілу,
мг/піпетку

вміст івермектину,
мг/піпетку

до 4 кг 0,5 50 7,5

від 4 до 8 кг 1,0 100 15

 об’єм піпетки,
мл

вміст фіпронілу,
мг/піпетку

вміст івермектину,
мг/піпетку

до 4 кг 0,5 50 7,5

від 4 до 8 кг 1,0 100 15

від 10 до 30 кг 2,0 200 30
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Vitomax (Вітомакс) — нове покоління вітамінів 
і мінералів на кожен день для зміцнення здоров’я 
Вашого вихованця, розроблене швейцарськими 
дослідниками у співпраці з ученими Технологічного 
інституту молока і м’яса Української Академії 
Аграрних наук.

Продукт повністю натуральний. Не містить атрактантів, 
консервантів, смакових добавок та барвників.

Для правильної взаємодії компонентів препарату та 
поліпшення їх впливу на організм до складу введений 
фітокомплекс, що представляє собою рослинні 
екстракти і подрібнені частини рослин.

ВІТАМІНИ

БРЕвЕРС 
З ЧАСНИкоМ

артикул  

120 200039 4820150200039

500 401540 4820150401540

1000 401040 4820150401040

300 200046 4820150200046

1000 400540 4820150400540

артикул  

300 200107 4820150200107

1000 406040 4820150406040

артикул  

120 200121 4820150200121

500 408040 4820150408040

1000 407540 4820150407540

артикул  

300 200114 4820150200114

1000 408540 4820150408540

артикул  

120 200053 4820150200053

500 404540 4820150404540

1000 404040 4820150404040

300 200060 4820150200060

1000 403540 4820150403540

коМПлЕкС  
віТАМіНів  
З БіоТИНоМ  
для здорової шкіри  
та шерсті

длЯ 
кАСТРовАНИХ коТів  
ТА СТЕРИліЗовАНИХ 
кіШок

ПРоТИЗАПАлЬНИЙ 
коМПлЕкС  
З ГлЮкоЗАМіНоМ 
ТА ХоНдРоЇТИНоМ

ПРоФілАкТИкА 
СЕЧокАМ’ЯНоЇ 
ХвоРоБИ

ПРоТИ-
АлЕРГЕННИЙ 
коМПлЕкС

артикул  

120 200077 4820150200077

500 403040 4820150403040

1000 402540 4820150402540

300 200084 4820150200084

1000 402040 4820150402040

ЗдоРові ЗУБИ 
ТА кіСТкИ

6 шт./лот.

6 шт./лот.

14 15

2 г  75 / 120/500/1000 шт.

0,5 г 300/1000 шт.

2 г 120/500/1000 шт.

0,5 г 300/1000 шт.

артикул  

75 200091 4820150200091

500 405540 4820150405540

1000 405040 4820150405040
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Фітошампуні «VITOMAX» — це серія натуральних шампунів 
для собак та котів усіх порід на основі екстрактів рослин, 
корисних для шерсті та шкіри. Мають антипаразитарний ефект. 

Фітошампунь складається виключно з натуральних і при
родних компонентів, що позитивно впливають на шерсть  
та шкіру домашніх тварин. екстракти трав та олії, які він 
містить, окрім зміцнення та відновлення шерстного покриву, 
зволожують і загоюють шкіру, усувають запальні реакції, 
пом’якшують і живлять шерсть, насичуючи ї ї необхідними 
вітамінами та підвищуючи захисні сили організму.

Фітошампунь «VITOMAX»  має м’яку структуру, яскраво 
виражену антисептичну та заспокійливу дію, а також 
слабкий власний запах, що не дратує нюх тварини та не 
викликає подразнення очей.

До складу шампунів входять фітоекстракти трав женьшеню, 
кропиви, цитронелли, полину, чистотілу, ромашки, череди 
та чебрецю. 

Ця серія спеціально розроблена для м’якого та ефективного 
догляду за різними типами шерсті.

ФІТОшАМПУНІ

ФіТоШАМПУНЬ  
длЯ коШЕНЯТ
 «без сліз» 
  артикул VT11300
  4820150200428

ФіТоШАМПУНЬ  
длЯ ЦУЦЕНЯТ
 «без сліз» 
  артикул VT11600
  4820150200411

ФіТоШАМПУНЬ-
БАлЬЗАМ
ПРоФілАкТИЧНИЙ 
  артикул VT11500
  4820150200459

ФіТоШАМПУНЬ-
БАлЬЗАМ
ПРоФілАкТИЧНИЙ 
  артикул VT11200
  4820150200466

ФіТоШАМПУНЬ-
коНдИЦіоНЕР 
длЯ довГоШЕРСТИХ 
коТів    
  артикул VT11400
  4820150200442

+ АлоЕ

ФіТоШАМПУНЬ-
коНдИЦіоНЕР 
длЯ довГоШЕРСТИХ 
СоБАк    
  артикул VT11700
  4820150200435

+ АлоЕ

200 мл 10 шт./лот. еКО НАшИЙНИК
12 шт./лот.

длЯ СоБАк

длЯ коТів ТА МАлИХ СоБАк

65 см

35 см 300304

300305

4820150300305

4820150300304

10 шт./лот.

еКО КРАПЛІ НА ХОЛКУ

длЯ СоБАк

длЯ коТів ТА МАлИХ СоБАк

4 капсули

3 капсули 300301

300302

4820150300305

4820150300304

* для тварин віком від 3 міс.

для собак* 300323 4820150200152
для котів* 300324 4820150200169
для декоративної птиці 300322 4820150200183
для декоративних гризунів  300321 4820150200176

еКО сПРеЙ
150 мл 12 шт./лот.
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ЛАсОЩІ 
ДЛЯ сОБАК

КІсТКА
5 см, 50 шт .............. XT01001 
9 см, 20 шт .............. XT01003 
11 см, 20 шт ............. XT01004
13 см, 20 шт ............. XT01006
15 см, 10 шт ............. XT01008
18 см, 10 шт ..............XT01010
21,5 см, 10 шт ...........XT01012
26,5 см, 5 шт ............XT01013
32 см, 5 шт ...............XT01015

КІсТКА ПРесОВАНА  
З РУБЦеМ
10см, 25 шт .........................K6
12см, 20 шт ..........................К8
15см, 10 шт ..........................К7

шИЯ КУРЯЧА
200 г .............................300530
500 г .............................300531
1 кг .............................м200100
7 шт.  ............................300508

АсОРТІ
120 г .............................300447
250 г .............................300430

ВИМ’Я ЯЛОВИЧе
1 кг ...............................300501

ВУХА КРОЛЯЧІ
уп. (710 шт.)  ...............300522

 
ВУХО сВИНЯЧе 
сеРеДНЄ
1 шт.  ...........................  300533

 
ВУХО ЯЛОВИЧе
1 шт.   ...........................300502
2 шт.   ...........................300503

 
ВУХО ЯЛОВИЧе  
КАЛЬЦИНОВАНе
2 шт.   ...........................300506

ГУБИ ТеЛЯЧІ
3 шт.   ........................... 300516

ГУБИ ТеЛЯЧІ 
КАЛЬЦИНОВАНІ
1 шт   ............................300507

 
шЛУНОК КУРЯЧІЙ
200 г .............................300563
1 кг ............................... 300541

 
КИшКА  ЯЛОВИЧА
150 г ............................. 300521
1 кг ...............................300527

 
КАЛТИК ЯЛОВИЧИЙ
1 кг  .............................  300538

 
ЛАПИ КУРЯЧІ 
сУшеНІ
500 г ...................................Л8
1 кг ...............................300539
1 уп. (710 шт.)   ...........300550

ЛАПКА КУРЯЧА 
КАЛЬЦИНОВАНА
10 шт.   ......................... 300519

 
ЛеГеНІ ЯЛОВИЧІ  
НАсИПНІ
1 кг ............................... 300514

 
М’ЯсО сТРАВОХОДУ 
НАсИПНе
500 г .............................300504 
1 кг ............................... 300515

МІКс XXL
1 уп. (3 шт.)  ................  300517

РАТИЦІ сВИНЯЧІ
2 шт.   ........................... 300513

 
 
ПеНІс ЯЛОВИЧИЙ
40 см (5 шт, 0,4 кг)......300520
70 см, 1 шт.  ................. 300512
12 см, 1 кг ....................300505
0,5 кг  ...........................300562

 
ПеЧІНКА  ЯЛОВИЧА
200 г  ............................300540 
1 кг ...............................300509

РИЛЬЦЯ сВИНЯЧІ
60 г  .............................. 300461
200 г  ............................300454
1 кг ............................. м160100

РИЛЬЦЯ сВИНЯЧІ 
КАЛЬЦИНОВАНІ
200 г  ..............................15042

РУБеЦЬ ЯЛОВИЧИЙ
1 кг ...............................300404
0,5 кг  ...........................300545

сУХОЖИЛКА  
ЯЛОВИЧА НАсИПНА
1 кг ............................... 300510

ТРАХеЯ ЯЛОВИЧА 
РІЗАНА 
200 г .............................300232
1 кг ............................... 300511

ТРАХеЯ ЯЛОВИЧА 
ЦІЛЬНА
1 кг ...............................300536
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ТУАЛеТИ ТА ЛОПАТКИ
ДЛЯ сОБАК І КОТІВ

ЛОПАТКА ДЛЯ ПІсКУ

артикул ....... л0001

сОВОК ДЛЯ ПІсКУ

артикул ........с0001

ТУАЛеТ «ДНІПРО»  
З сІТКОЮ

розмір, см ......40×25×10
артикул .....................ДН

ТУАЛеТ «ДНІПРО»  
ГЛИБОКИЙ, БеЗ сІТКИ

розмір, см ....... 35×25×5 
артикул .................ДНГ0

ТУАЛеТ «ДНІПРО»  
БеЗ сІТКИ

розмір, см ....... 40×25×10 
артикул .................... ДН0

ТУАЛеТ ГЛИБОКИЙ, З сІТКОЮ

розмір, см ...... 35×25×5 
артикул ................. ДНГ

НАПОВНЮВАЧ
З ДеРеВИНИ

ГІГІЄНІЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ  
сІРИЙ
3 кг .............. nd002
15 кг ............ nd004

УНІВеРсАЛЬНыЙ  
ГІГІЄНІЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ 
БІЛИЙ
3 кг .............. nd001
15 кг ............ nd003

Гранули «MY MIO!» є органічним 
природним продуктом. 

Виготовлені з натуральної 
деревини цінних порід. 

Використовується як котячий 
туалет, підстилка для гризунів, 
птахів і рептилій.
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сТОВПЧИК  
ДВОХЯРУсНИЙ  
сизаль
36×30×55 см
артикул .............77057

сТОВПЧИК 55 
джут, сизаль 
36×30×55 см 
артикул .............10037

сТОВПЧИК XL  
джут
36×30×67 см
артикул .............80137

сТОВПЧИК XL 
«ЗеБРА» 
джут, сизаль 
36×30×67 см 
артикул ............. 10137

сТОВПЧИК XL  
сизаль
36×30×67 см
артикул .............77137

сТОВПЧИК ЛЮКс 
«ФеНІКс»  
джут, сизаль
36×30×55 см
артикул .............12047

сТОВПЧИК ЛЮКс 
«РАДУГА» 
джут, сизаль 
36х30х55см
артикул ............. 11047

сТОВПЧИК ЛЮКс 
джут
36×30×55 см 
артикул .............80047

сТОВПЧИК ЛЮКс  
сизаль
36×30×55 см
артикул .............77047

шАЛе 
джут, сизаль 
42×46×50 см 
артикул .............10080КІГТІТОЧКИ

сТОВПЧИК  
ДВОХ’ЯРУсНИЙ  
джут
36×30×55 см 
артикул ............ 80057

сТОВПЧИК  
ДВОХ’ЯРУсНИЙ 
«ЗеБРА»  
джут, сизаль 
36×30×55 см 
артикул .............10057

сТОВПЧИК 55 
джут
36×30×55 см 
артикул ............ 80037

сТОВПЧИК 55 
сизаль
36×30×55 см 
артикул .............77037
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М’ЯКІ МІсЦЯ

ПеРеНОсКА  
ДЛЯ ТВАРИН

вАлЕТТА
розмір, см .....60×50×20
беж ......................Мс015
сірий ...................Мс011
рудий ..................Мс013

розмір, см .... 50×40×20
беж ......................Мс016
сірий ...................Мс012
рудий ..................Мс014

МоНАко 
розмір, см .....60×50×20
беж ......................Мс025
сірий ...................Мс021
рудий ..................Мс023

розмір, см .....50×40×20
беж ......................Мс026
сірий ...................Мс022
рудий ..................Мс024

кЕМПіНГ 
розмір, см ...30×30×35 
артикул ..........Мс080

АРіЗоНА 
розмір, см  ...... 38×35×15
артикул ............. Мс060

клЕоПАТРА 
розмір, см  ......30×40×25
артикул ............. МП010

ліСАБоН 
розмір, см .....60×50×20
світлий ...............Мс031
темний ................Мс033
чорний ................Мс035

розмір, см .....50×40×20
світлий ...............Мс032
темний ................Мс034
чорний ................Мс036

ПЕкіН 
розмір, см ....... 40×45×15 
артикул ............. Мс050

ШАНХАЙ 
розмір, см ....... 35×35×25 
артикул ..............Мс040

замш/постіль 
розмір, см ...... 37×17×25 
артикул .............ПП310

плащевка/хутро  
розмір, см ......37×17×25 
артикул ............ПП320

ТРіо-Ріо 
розмір, см .......35×35×30 
артикул ............. Мс070
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Тов «Торгівельно-виробнича компанiя «лайф-Груп» 
Україна, 61080, м. Харкiв, пр. Гагаріна 201 
тел.: +38 (057) 721 15 81 
 +38 067 573 22 29
 +38 067 653 63 29
 +38 067 570 33 36

director@life-group.com.ua 
www.life-group.com.ua


