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Dibināšanas gads: 2011

NACE klasifikators: 72.11., 74.90

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

852045 961958 1194537 1262380 1808230

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 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Ar augstāko izglītību n/a n/a n/a n/a n/a

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

Darbinieku skaits kopā 7 4 6 4 3

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

217997 138824 40800 29400 13451

Galvenie tirgi

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

98716 70000 80000 63119 90412

Baznīcas iela 45-24, Rīga

www.lotos-pharma.com/lv/sakums/
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AD Smart SIA

Apraksts par uzņēmumu:

AD Smart ir Latvijas farmācijas uzņēmums, kas izveidojis savu zīmolu Lotos Pharma. Lotos Pharma izstrādā
inovatīvus farmaceitiskos produktus tikai no dabiskām, augstākās kvalitātes izejvielām, pielietojot unikālas
ražošanas tehnoloģijas, kas balstītas pasaules jaunākajos pētījumos. Lotos Pharma veiksmi nosaka cilvēka, dabas
un tehnoloģiju simbioze. Katru produktu Lotos Pharma veido sadarbībā ar vadošajiem medicīnas profesionāļiem,
pētniekiem un zinātniekiem Baltijā, lai radītu produktus, kas atbilst augstākajām drošības prasībām un būtu
piemēroti gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī pielāgoti cilvēka organisma vajadzībām.

Spēkā esošie sertifikāti:

GMP, FSC, ISO

Produkti

AteroLip® AteroLip® aktīvās sastāvdaļas ir flavonoīdi, no sarkanā rauga rīsiem iegūtais monakolīns un berberīns. Monakolīns K palīdz uzturēt normālu holesterīna
līmeni asinīs. Flavonoīdi samazina iekaisumu artērijās, tiem piemīt arī antitrombotiskas un antiaterosklerotiskas īpašības. Berberīns ir efektīvs lipīdus
mazinošs mehānisms, uzlabojot arteriālo endoteliālo funkciju.

Good Sleep sprejs Good Sleep sprejs satur pasifloras ekstraktu un melatonīnu. Pasifloras ekstrakts darbojas sedatīvi, tas palīdz uzturēt relaksāciju un veselīgu miegu.
Sastāvā esošais melatonīns palīdz samazināt iemigšanai nepieciešamo laiku. Lietošana, izsmidzinot zem mēles, nodrošina 4 reizes labāku
uzsūkšanos nekā melatonīna tabletes. Bez saldinātājiem un mākslīgajām krāsvielām.

Sinurin® pilieni Sinurin® pilieni satur augu ēteriskās eļļas, kas atvieglo elpošanu un aizkavē vīrusu iekļūšanu deguna dobumā. Satur eikalipta eļļu, kurai ir antiseptiskas
īpašības. Eikalipta eļļai piemīt spēcīga smarža un to lieto sinusīta gadījumos. Tējas koka eļļai piemīt izteiktas antiseptiskas un iekaisumu mazinošas
īpašības.

Doties uz mājas lapu
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