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Dibināšanas gads: 1993

NACE klasifikators: 72.11

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

297748 341933 305641 390858 382263

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 10 8 8 8 7

Ar vidējo un profesionālo izglītību 2 2 2 2 n/a

Darbinieku skaits kopā 12 10 10 10 7

Kādās jomās meklē sadarbību

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

n/a 120000 100000 150000 n/a

Galvenie tirgi Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

Rīgas iela 111, Salaspils

www.biolat.lv/

Farmaceitiskie produkti

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Kosmētika

1.Igaunija  

2.Lietuva  

1.Igaunija  

2.Lietuva  

Dati nav pieejami

https://www.lifescience.lv/
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11/15/2022 BIOLAT AS - Lifescience - Lifescience

https://www.lifescience.lv/members/biolat-as/ 2/2

BIOLAT AS

Apraksts par uzņēmumu:

AS “Biolat” dibināta 1993. gadā ar mērķi izmantot ilglaicīgu pētījumu rezultātus par koku biomasas izmantošanu un
gūt peļņu ražojot augstvērtīgus, videi un cilvēkiem nekaitīgus, bioloģiski aktīvus produktus no ekoloģiski tīrām meža
izejvielām, galvenokārt koku zaļās masas (egles un priedes skujām).

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001:2015

Produkti

Ho-Fi Veselības dzēriens ar Latvijas egles skuju nātrija hlorofilīnu uztura bagātināšanai ikdienā. Attīra asinis un organismu, izvada toksīnus, kā arī veicina
skābekļa apmaiņas procesus cilvēka organismā, veicinot labsajūtu un sniedzot papildu enerģiju.

SILVASEPT Karameles ar Latvijas egles skuju ekstraktu satur vitamīnus un citas vērtīgas vielas. Īpaši piemērotas saaukstēšanās periodā organisma aizsargspēju
stiprināšanai.

Alergosil Alergosil ir uztura bagātinātājs ar inovatīvu sastāvu normālai imūnsistēmas darbībai. Īpaši rekomendējams laikā, kad ziedputekšņu koncentrācija gaisā
ir paaugstināta. Inovatīvs un klīniski pārbaudīts līdzeklis, kas atšķirībā no līdzīgiem produktiem neizraisa miegainību un citus blakusefektus.
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