100 % zabalené

Cenné treba chrániť.

Z prírody to najlepšie
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Príroda je plná zázrakov
a my ju vieme využiť
v prospech nášho zdravia.
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Verím prírode
„Každý z nás má a potrebuje niečo, čomu verí. Niekto sa spolieha na svoju rodinu, priateľov, iní
veria sebe, svojim inštiktom a
víziám.
Keď som sa pred rokmi rozhodol investovať do známej značky
slovenského prírodného vápnika,
vedel som, že to bude náročná
cesta, kde ma čakajú viaceré výzvy a nebude to cesta bez prekážok.
Dnes už môžem povedať, že
sme sa posunuli medzi hráčov,
ktorí určujú trendy a vedia, ktorou cestou ísť.
Našou voľbou a prioritou je
moderná a bezpečná výroba
liekov a výživových doplnkov.

Čo pre vás môžeme urobiť?
Kvalita je pre nás najdôležitejšia,
pretože si uvedomujeme, že výživové doplnky a lieky pomáhajú ľuďom, ktorí stratili to najcennejšie
– vlastné zdravie.

Máme dlhoročné skúsenosti, poznáme spotrebiteľov, domáci aj zahraničný trh a vieme vám ponúknuť
praktické riešenia overené praxou.
Naša výroba spĺňa požiadavky na
správnu výrobnú prax pri zabezpečovaní kvality výroby liekov (GMP).
Vysoký nadštandard našich výrobkov, kvalitu a precíznosť výroby potvrdzujú pravidelné kontroly ŠÚKL.
Máme pripravené výrobné kapacity,
ktoré uspokoja náročné požiadavky
malých aj veľkých odberateľov.

Ďakujem, že ste sa
rozhodli ísť s nami.“

Ján Guniš

predseda predstavenstva BIOMIN a.s.
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Dr. Juraj Vozár

generálny riaditeľ BIOMIN a.s.
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6)
Prebaľovanie a personifikácia obalov

– možnosti prispôsobenia pre viaceré trhy podľa
vašich špeciálnych požiadaviek.

7)

1)

Balenie do vrecúšok – výroba a potlač

Kapslovanie – ponúkame vám

vysoko výkonnú kapsľovačku, ktorá
zabalí vaše výživové doplnky a lieky
bez prídavných látok, umelých farieb
a konzervantov. Vhodné aj pre klientov
so zvýšeným zdravotným rizikom,
alergikov, celiatikov, fenylketonurikov.

2)
Mikronizácia –

zvýšenie
biologickej dostupnosti látok.

3)
Balenie sypkých zmesí

– pre medicínske a veterinárne účely
v kvalite GMP.

8)
Adjustácia – prispôsobenie finálneho

produktu vašim potrebám a požiadavkám.

9)
Etiketovanie – komplexné služby balenia
finálnych výrobkov.

10)
Injektovanie – označovanie výrobkov podľa
platnej európskej legislatívy.

11)
Testovacia a prototypová výroba –
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blistrových obalov na zakázku podľa
vašich potrieb.

výroba aj v malom množstve vhodná v prípadoch,
ak si chcete otestovať svoje produkty na malej
vzorke zákazníkov. Individualizovaná výroba už
od 300 ks.
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Blistrovanie – výroba a balenie do
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4)

papierových vreciek, balenie sypkých zmesí do
vreciek s vaším dizajnom.
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finálnej predajnej podoby.

NÉ

AL

NÉ

Fľašovanie – kompletizácia produktov do
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Ponuka služieb
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Prírodný vápnik – svetový unikát z Cífera
Slovenská firma so svetovým patentom. To je BIOMIN a.s., spoločnosť,
kde sa spojili roky skúseností našich predkov a moderné technológie.
Už naši prarodičia vedeli, že
vaječné škrupiny sú vynikajúcim zdrojom prírodného
vápnika. A tak sa v roku 1990
zrodila v hlave veterinárneho
lekára Karola Micháleka myšlienka, ako využiť prebytkové
vaječné škrupiny z vtedajších
Západoslovenských hydinární z Cífera.

Zlatý štandard
®
OVOVITAL
Už takmer 30 rokov vyrábame
prírodný vápnik z vaječných
škrupín. Portfólio našich produktov sa rokmi rozširovalo,
ale základná substancia zostáva stále nezmenená a rovnako kvalitná - OVOVITAL®.

Výsledkom je unikátna technológia, vďaka ktorej už niekoľko desaťročí vyrábame

jedinečný produkt – prírodný vápnik z vaječných
škrupín.

Prírodný produkt s patentom
Sme jediným výrobcom v Európe, ak nie na celom svete, ktorý vyrába lieky a výživové
doplnky s prírodným vápnikom z vaječných škrupín. Naše produkty nájdete nielen doma,
ale aj v zahraničí. Exportujeme ich do Českej republiky, Poľska, Holandska, Rakúska a
na Stredný Východ. Ročne spracujeme niekoľko desiatok ton vaječných škrupín. V roku
2017 sa naše kapacity a možnosti rozšíria vďaka výstavbe nového pavilónu, čo pre nás
znamená výzvu a príležitosť na ďalší rast. Pre vás to znamená ďalšie možnosti spolupráce
na projektoch, na ktorých vám záleží.
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Od ostatných prípravkov s obsahom
vápnika sa výrazne odlišuje tým, že
nejde o chemicky pripravovanú vápenatú soľ, ale o čisto prírodný produkt pripravený z vaječných škrupín
konzumných slepačích vajec, ktoré
sú bohatým zdrojom prírodného
vápnika, biogénnych minerálií a
mikroelementov ako Zn, Mn, Li, Se,
Cu v prirodzených biologických väzbách. Navyše obsahujúci i iné biologicky účinné látky, čo zabezpečuje
dobrú využiteľnosť hlavnej zložky
produktu - vápnika.

Prírodný vápnik OVOVITAL® - minerálna prísada do potravín je riešením prísunu vápnika
do organizmu pre diabetikov, fenylketonurikov,
celiatikov a ľudí s laktózovou intoleranciou.
Ideálna pre deti, tehotné a dojčiace matky, ako
aj všetkých, ktorí chcú žiť zdravo v súlade s prírodou a svojim organizmom.
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Portfólio produktov
liek: Biomin H®
výživové doplnky: obohatené prírodné vápniky

Certifikáty a povolenia
ústav pre kontrolu
Štátny ústav pre kontrolu
1) Štátny
2)
liečiv vydal Osvedčenie
liečiv vydal Osvedčenie

É V GMP K
EN

3) tva

Ministerstvo zdravotnícSlovenskej republiky
– Povolenie na výrobu
humánnych liekov, skúšaných liekov, kontroly, výroby liečiv.

štátnej kontroly
4) Ústav
veterinárnych bioprepa-

O

IT E
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AL

VYR

BE

o dodržiavaní správnej
výrobnej praxe výrobcom
pre výrobné operácie
– lieky, nesterilné lieky,
balenie, kontrola kvality –
skúšanie.

LITE
VA

VYRO
B

o dodržiavaní správnej
výrobnej praxe výrobcom
pre výrobné operácie
– účinné látky, extrakcia
účinných látok z prírodných zdrojov, všeobecné
finálne postupy – sušenie,
mletie, tepelné ošetrenie,
homogenizácia, balenie
do vnútorného obalu, balenie do vonkajšieho obalu, kontrola kvality – skúšanie, fyzikálne/chemické
skúšky, mikrobiologické
skúšky.

V GMP

KV

rátov a liečiv – Povolenie
na výrobu veterinárnych
liekov.

Naše referencie
ONgroup
Emerex
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Potrebujete viac informácií?
BIOMIN a.s.
Potočná 1/1, 919 43 Cífer
Slovenská republika

www.bio-min.sk

tel.: +421 33 559 96 60
info@bio-min.sk
www.bio-min.sk/eshop

