
   

Натуральна косметика з Індії 



   

Вже другий рік торгова марка натуральної косметики CHANDI пропонує споживачам 
на території України та СНД якісну та доступну косметику індійського виробництва. 
 
Наші незмінні критерії роботи: 

висока якість продукції з найкращої сировини; 

оптимальне співвідношення ціна-якісь; 

доступна цінова політика за рахунок прямих надходжень із заводу-виробника без 
посередників; 

завжди свіжий товар, постійно в наявності, відвантажується без затримок та перерв; 

тільки легальний товар з повним пакетом дозвільних документів та сертифікатів 
якості; 

ввічливий та компетентний персонал, який завжди готовий проконсультувати та 
допомогти. 

 

Ми надаємо всі необхідні матеріали, фото, консультації і поліграфію. 
Весь пакет документів, договір співпраці, сертифікати і товарні накладні відправляємо 
при першій покупці. 

 

Виходячи з цих принципів, ми раді запропонувати взаємовигідну співпрацю з нашою 
компанією роздрібним клієнтам, організаторам "спільних покупок", дистриб'юторам 
та представникам в регіонах. 

 
 



   

Фарба для волосся CHANDI на основі індійської хни 
Серія «Органік» 

 

Фарба на основі натуральної очищеної хни та 
індійських трав з мінімальним використанням 
закріплювача кольору для однорідного та швидкого 
зафарбовування сивини. Фарба ретельно фарбує 
волосся в насичений натуральний колір та чудово 
зафарбовує сивину натуральними пігментами. 
За допомогою фарби Чанді серії Органік з’явилась 
унікальна можливість рівномірного зафарбовування 
сивини натуральними засобами та оздоровлення 
волосся під час його фарбування. 



   

Фарба для волосся CHANDI на основі індійської хни 
Серія «100% НАТУРАЛЬНА» 

 

Серія представлена високоякісною індійською хною та 
фарбою на основі натуральної очищеної хни та цілющих 
індійських трав, ретельно фарбує волосся в насичений 
натуральній колір та запобігає появі лупи. Ідеальний 
варіант для алергіків, вагітних та для жінок, що годують 
груддю. 100% натуральний продукт, рекомендується для 
використання при наявності сивого волосся, що не 
перевищує 10% від загальної кількості. Фарба має багатий 
склад цілющих трав та використовується для лікування 
ослабленого або пошкодженого волосся. 



   

Трав'яний порошок для  
миття волосся та тіла CHANDI 

 
 

ТМ CHANDI пропонує своїм клієнтам 
100% натуральний засіб, аналог 
звичайного шампуню, - "Порошок для 
миття волосся та тіла Chandi". 

  

 
• Дбайливо очищує від бруду та жиру природним шляхом завдяки сапонінам, що 
містяться в шікакаї, не пересушуючи шкіру. 
• Оздоровлює волосся і робить його блискучим, насичує мінералами, вітамінами та 
мікроелементами 
• Глибоко очищує пори шкіри, стимулює кровообіг,  сприяє омолодженню та 
розгладжуванню зморшок, шкіра набуває м'якості та еластичності. 
• Має чудові антисептичні, противірусні та антимікробні властивості, сприяє 
швидкому загоєнню ран, ефективний  при подразненнях шкіри. 
• Виконує роль кондиціонера для волосся. 



   

Трав'яна маска для волосся 
CHANDI  

 
 

Трав'яна маска для волосся на 
основі індійської хни  
(видалений кольоровий пігмент), 
що містить в своєму складі 
виключно екстракти цілющих 
рослин. 

 

Завдяки багатому складу рослинного походження та відсутності хімічних складових, 
маска природно оздоровлює шкіру голови та волосся, насичуючи їх вітамінами, 
мінералами та мікроелементами.  
Регулярне використання маски сприяє лікуванню та профілактиці появи лупи, значно 
зменшує випадіння, ламкість волосся та зупиняє виникнення посічених кінчиків. 
Після використання маски волосся отримує здоровий блиск та об'єм, стає м'яким на 
дотик. 



   

Маски для обличчя CHANDI на основі екстрактів трав 

Лінійка масок  для обличчя Чанді на основі екстрактів трав представлена 
трьома основними аюрведичними масками, що здавна використовуються для 
догляду за шкірою обличчя: 
- Sandal Face Mask 
- Neem Face Mask 
- Rose Face Mask 
Маски для обличчя CHANDI - це 100% натуральний продукт, що в своєму 
складі містить виключно натуральні інгредієнти високої якості. 



   

Хна для туту від ТМ Chandi 

Тимчасові татуювання, розпис тіла хною, менді сьогодні досить популярні. 
І не дивно, адже це чудовий засіб самовираження. Крім того, вони нікого не 
залишають байдужими і привертають увагу протилежної статті . 
В залежності від уподобань можна використовувати для махенді: 
- хна для тату чорного кольору 
- натуральна хна для тату рудого кольору  
Це чудовий засіб проекспериментувати зі своїм образом і стилем, надати йому 
неповторну чарівність. Дайте волю своїй фантазії! 



   

100% натуральне мило з Індії серії Herbal Gold 
 

100% натуральне мило ручної роботи Chandi очищує,  
зволожує та оздоровлює вашу шкіру, а його ніжний і 
приємний аромат подарує вам гарний настрій та 
наповнить життєвою енергією.  
До складу мила Чанді входять ефірні олії,  екстракти 
лікарських трав і рослин, які ефективно тонізують та 
зволожують шкіру, роблять її ніжною та оксамитовою.  
ВАЖЛИВО: Натуральне мило від  ТМ Chandi не містить 
у своєму складі тваринних жирів. 



   

Натуральна олія для волосся та тіла 

Натуральна олія для догліду за волоссям  та тілом з 
лікувальних трав холодного віджиму та без використання 
хімічних домішок, синтетичних олій, штучних барвників та 
ароматизаторів.  Тільки 100% натуральна продукція, що 
наситить Ваше волосся мінералами та вітамінами. 
Регулярне використання олій відновлює структуру 
пошкодженого волосся, запобігає його випадінню, 
захищає від несприятливих факторів навколишнього 
середовища, передчасного виникнення сивини, зміцнює 
волосяну цибулину, покращує кровообіг, регенерує 
клітинний обмін, сприяє усуненню лупи. 



   

Натуральні шампуні TM CHANDI 

Натуральні шампуні Chandi — це, перш за все, висока  
якість та натуральний склад.  У складі шампунів Chandi 
відсутні SLS, парабени та синтетичні барвники.  
Екстракти лікувальних трав і рослинні олії, що входять в 
склад шампунів, піклуються про Ваше волосся, роблять 
його здоровим, красивим та доглянутим.  
Спеціально для Вашої зручності ми розробили декілька 
видів фасування: 10мл, 200мл. та 500 мл.  
 
Подаруйте собі та Вашому волоссю догляд, красу та 
здоров'я.  



   

 

Також наша компанія може запропонувати: 
 Контрактне виробництво натуральної продукції під 
Вашим брендом; 
 Постачання сировини для Вашого виробництва: 
екстракти трав, високоякісні олії, спеції.  
 Рекламні послуги на наших веб ресурсах 
 Спонсорську та інформаційну підтримку 
перспективних проектів 
 Проведення спільних рекламних кампаній 
Франчайзинг ТМ CHANDI 

 
Ми завжди будуємо співпрацю на основі взаємовигідних 
умов, орієнтуючись на довгострокові і плідні стосунки. 



   

Добра Вам і процвітання Вашій компанії ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наші контакти: 
Україна, Київ, вул. Попудренка 52, оф. 802 
тел.: (044)362-23-15,(093)756-56-48, (093)753-18-30 
http://chandi.com.ua 
e-mail: info@chandi.com.ua 


