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Dibināšanas gads: 1997

NACE klasifikators: 21.10; 20.42

Apgrozījums 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

208205 174798 280308 420459 317869

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 8 8 8 9 10

Ar vidējo un profesionālo izglītību 8 7 7 8 4

Darbinieku skaits kopā 16 15 15 17 17

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Galvenie tirgi Mērķa 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

4331 17 9579 10 n/a

Riga, Kurbada iela. 2B,

larifan.eu

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

Dati nav pieejami

1.Baltkrievija  

2.Gruzija  

3.Igaunija  

4.Lietuva  

1.Malaizija  

2.Uzbekistāna  

https://www.lifescience.lv/
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Larifāns SIA

Apraksts par uzņēmumu:

SIA "Larifāns" nodarbojas ar zāļu un kosmētikas ražošanu, kuras sastāvā iekļauta aktīvā farmaceitiskā viela dsRNS.
Oriģinālā farmaceitiskā viela atklāta 1976. gada un tās ražošana uzsākta 1994. gadā.

 Larifan ir pretvīrusu un imūnmodulējošs preparāts, kura iedarbības diapazons (atkarībā no devas un lietošanas
veida) ir robežās no lokālās imunitātes stiprināšanas līdz vispārējai imūnsistēmas stabilizācijai, respektīvi, šos
produktus var lietot gan lai vispār izvairītos no saslimšanas nostiprinot imunitāti (profilakse), gan lai ārstētu
nopietnas vīrusu izraisītas slimības (herpes, papillomatoze, gripa, C hepatīts, meningīti, AIDS, seksuāli transmisīvās
slimības), gan izmantot audzēju imūnterapijā.

 To iegūst biotehnoloģiskā ceļā no baktērijām, tātad Larifan ir dabiskas izcelsmes BioProdukts.

Spēkā esošie sertifikāti:

Authorization for wholesale distribution of medical
products for human use, Authorization for active
pharmaceutical ingredients manufacturing.

Produkti

Ziede - Larifan Ungo LARIFAN UNGO ir līdzeklis ādas un gļotādu kopšanai, Bez tam tā sastāvā iekļauts patentēts dabiskas izcelsmes komponents dsRNA Larifan, kas
piešķir ziedei papildus vērtību. dsRNA Larifan paaugstina organisma lokālo pretestību pret nevēlamu apkārtējās vides faktoru iedarbību, tai skaitā, arī
pret vīrusu nokļūšanu organismā.

Lūpu balzams - Larifan Lūpu balzams LARIFAN paredzēts lūpu un mutes gļotādas kopšanai un aizsardzībai. Lūpu balzama sastāvā iekļautais patentētais dabiskas izcelsmes
komponents dsRNA Larifan, piešķir balzamam papildus vērtību. Lūpu balzams LARIFAN ir efektīvs līdzeklis organisma dabīgo lokālo aizsargspēju
regulēšanai tādējādi pasargājot pret kaitīgu ārējās vides faktoru (tai skaitā vīrusu, baktēriju) iedarbi.

Doties uz mājas lapu
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