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Dibināšanas gads: 2010

NACE klasifikators: 46,17

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2016 to 2020.

2016 2017 2018 2019 2020

33994 63729 n/a 14421 n/a

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Darbinieku skaits kopā

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo un profesionālo izglītību

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2016 to 2020.

2016 2017 2018 2019 2020

Ar augstāko izglītību 5 5 5 5 5

Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a n/a

Darbinieku skaits kopā 5 5 5 5 5

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Galvenie tirgi Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

Alberta iela 12-2, Rīga

www.silvexpo.lv/lv/

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

Farmaceitiskie produkti

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

Dati nav pieejami

1.Bulgārija   1.Bulgārija  

2.Singapūra  

3.Vjetnama  

Dati nav pieejami
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Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs
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SILV EXPO SIA 

Apraksts par uzņēmumu:

Silv EXPO strādā pie jaunu ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošanas jaunās paaudzes produktā vai pakalpojumā. Ir
radīti vairāki inovatīvi produkti sirds un asinsvadu, elpošanas ceļu un aknu hronisko slimību ārstēšanai un profilaksei.
Sadarbībā ar zinātniekiem, pētniekiem un veselības aprūpes profesionāļiem ir veikti daudzi pētījumi in vitro un in vivo,
kā arī klīniskais pētījums, lai atrastu visefektīvāko iedarbību un kombinācijas Latvijas egļu un priežu skuju aktīvajām
vielām. Šobrīd uzņēmums mērķtiecīgi izstrādā jaunas un optimizē esošās dabas aktīvo vielu ieguves tehnoloģijas, kā
arī visefektīvāko zāļu formu, iestrādājot aktīvās vielas ar nano tehnoloģijām.

Produkti

Kardiopren Kardiopren sastāvā ietilpst koenzīms Q10, linsēklu eļļa un poliprenoli – unikālas aktīvās vielas, bioregulatori, ko iegūst no skuju kokiem. Patentētajam
sastāvam ir klīniski pierādīta spēja uzlabot atsevišķu orgānu funkcionēšanu, ievērojami un būtiski mazināt vai vispār novērst statīnu izraisītos
blakusefektus, kā arī uzlabot miokarda un muskuļu šūnu funkcionalitāti.

SuperCell HEPA SuperCell® HEPA produkts izstrādāts izmantojot mūsdienīgus viedo tehnoloģiju principus. Uztura bagātinātājs satur skuju koku poliprenolus un no
augu izejvielām iegūtu fosfolipīdu maisījumu, (kurš standartizēts pēc fosfatidilholīna). Tās ir vielas, kas piedalās metabolisma procesos aknās un spēj
uzturēt to veselību un šūnu atjaunošanos.

Silbiosept Silvasept sastāvā ietilpst no dabas vielām iegūti savienojumi – skuju koku Silbiol® un smiltsērkšķu eļļa, propoliss, dzērvenes, ehinācija. Izmantojot
inovatīvas tehnoloģijas ir nodrošināta optimāla dabas vielu mijiedarbība. Produkts ir paredzēts lietošanai gripas - saaukstēšanās sezonā imunitātes
stiprināšanai, kā arī labi piemērots mutes dobuma un rīkles higiēnas uzlabošanai.

SuperCell MINDPOWER SuperCell® MINDPOWER produkts izstrādāts izmantojot mūsdienīgus viedo tehnoloģiju principus. Uztura bagātinātājs satur skuju poliprenolus un no
augu izejvielām iegūtu fosfolipīdu maisījumu, (kurš standartizēts pēc fosfatidilholīna). Tās ir vielas, kas nepieciešamas smadzeņu un nervu sistēmas
atbilstošai funkcionēšanai un priekšlaicīgas nāves novēršanai.

Doties uz mājas lapu
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