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NATURLAND

Η NATURLAND είναι μια εταιρεία παραγωγής φυσικών φαρμακευτικών θεραπειών, φυτικών
φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής με έδρα τη Ζυρίχη και εργοστασιακές εγκαταστάσεις στην
Βουδαπέστη. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Naturland έχει αναπτύξει και καταχωρίσει πάνω από 45
παραϊατρικά και 40 φαρμακευτικά προϊόντα στο Εθνικό Ινστιτούτο Φαρμακευτικής. Το τρέχον
χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Naturland περιλαμβάνει φαρμακευτικά έτοιμα προϊόντα και πρώτες
ύλες, παραϊατρικά, συμπληρώματα διατροφής, τσάι βοτάνων και φρούτων, καλλυντικά καθώς και
αιθέρια έλαια, ενώ συνολικά περιλαμβάνει πάνω από 300 προϊόντα.
Τα πιο γνωστά και Best seller προϊόντα της Waterland είναι το Swedish Bitter που είναι μια φόρμουλα με
περισσότερα από 27 βότανα και διατίθεται ως συμπλήρωμα διατροφής και επίσης ως καλλυντικό, η
οικογένεια προϊόντων Inno Rheuma που βοηθούν στις ρευματικές παθήσεις που διατίθεται σε διάφορα
σκευάσματα και επίσης σαν μίγμα τσαγιού και τα συμπληρώματα διατροφής όπως τα Cranberry Complex
Capsules και Cranberry Echinacea Tea.
Η παραγωγή συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας ακολουθεί τα πρότυπα ISO 9001: 2000, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές
ορθής πρακτικής παρασκευής και τις αρχές HACCP.
Πλεονεκτήματα: Άμεση επαφή με διεθνείς χονδρεμπόρους φαρμάκων και φαρμακεία, εισαγωγείς
αντιπροσώπους πωλήσεων σε διάφορες χώρες, προϊόντα τους βρίσκονται εντός υπεραγορών&
supermarket ( όπως στα Tesco, Spar, Auchan, Coop) τοπικές αλυσίδες και αλυσίδες φαρμακείων, μεγάλη
αποθήκη και παραγωγική ικανότητα, γρήγορος χρόνος παράδοσης
Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της NATURLAND, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές
εταιρείες διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε
το ΗΕΡΑ Matchmaking Platform
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ

PHARMAFORTE

H PHARMAFORTE είναι μια Ουγγρική φαρμακευτική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2002 από δύο ειδικούς
επιστήμονες στη Βιοϊατρική έρευνα. Η εταιρεία παράγει και διανέμει καινοτόμα συμπληρώματα
διατροφής για την καθημερινή υγεία που αναπτύχθηκαν με βάση τα παραδοσιακά βότανα και τις πιο
πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, σκευάσματα φυτικών πολυβιταμινών εξειδικευμένα στην ενίσχυση
της γονιμότητας, καθώς και πολυβιταμινούχα συμπληρώματα για χρήση στην περίοδο της εγκυμοσύνης
και του θηλασμού.
Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να παρέχουν προστασία καθώς και συμπληρωματικές θεραπείες
που συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών. Η PHARMAFORTE συνεχίζει και πραγματοποιεί κλινικές και
εργαστηριακές μελέτες, ειδικά στον τομέα της υπογονιμότητας η κλινική δοκιμή του σκευάσματος
Ferulant, βρίσκεται σε εξέλιξη με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αντίστοιχα οι επιστήμονες της
PHARMAFORTE πραγματοποιούν έρευνα για τον καρκίνο σε συνεργασία με αμερικανική ερευνητική
ομάδα στο νοσοκομείο Veterans στο Long Beach της Καλιφόρνια, χρησιμοποιώντας εκχυλίσματα ροδιού.

Πλεονεκτήματα: Συνεχής κλινική έρευνα και σχεδιασμός, αυστηρή διασφάλιση ποιότητας, φυσική
προέλευση συστατικών.

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της PHARMAFORTE είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές
εταιρείες διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε
το ΗΕΡΑ Matchmaking Platform
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ

