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Dibināšanas gads: 1992

NACE klasifikators: Manufacturing of pharmaceutical products

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Galvenie tirgi Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

Vietalvas iela 1, Rīga

lmp.lv

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

Dati nav pieejami

1.Azerbaidžāna  

2.Gruzija  

3.Lietuva  

4.Ukraina  

1.Čehija  

2.Igaunija  

3.Nīderlande  

4.Portugāle  

5.Slovākija  
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LMP SIA 

Apraksts par uzņēmumu:

Esam farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmums, kas izstrādā, ražo un realizē gatavās zāļu formas – šķīdumus,
gelus, krēmus un ziedes. Tie ir kvalitatīvi un iedarbīgi produkti dažādu ādas, gļotādas un augšējo elpošanas ceļu
slimību ārstēšanai, kā arī efektīvi līdzekļi traumu un muskuļu sāpju mazināšanai un simptomātiskai terapijai.

Spēkā esošie sertifikāti:

GMP

Produkti

PERMETRĪNS LMP 40 mg/g GELSFarmakoterapeitiskā grupa: līdzeklis kašķa ārstēšanai. Sastāvs 1 g gela satur 40 mg permetrīna. Terapeitiskās indikācijas Kašķis pieaugušajiem un
bērniem no 2 mēnešu vecuma. Darbība Gela aktīvā viela permetrīns ir ārīgi lietojams insekticīds un akaricīds līdzeklis, kas iedarbojas iznīcinoši uz
daudziem insektiem, tai skaitā uz kašķa ērcīti.

IBUPROFĒNS LMP 50 mg/g GELS Farmakoterapeitiskā grupa: nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis ārīgai lietošanai. Darbība Gela aktīvā viela ibuprofēns mazina sāpes un pazemina
iekaisuma radīto temperatūru. Gela sastāvā esošā palīgviela levomentols kairina ādas aukstuma receptorus, sašaurinot asinsvadus un mazinot
iekaisumu, sāpes, niezi.

PRETNIEZES 10 mg/g GELS Darbība Dažādas izcelsmes ādas un gļotādas nieze (ādas alerģiskas reakcijas, saules un pirmās pakāpes termiskie apdegumi, kukaiņu kodumi,
nātrene, niezoša ekzēma, vējbakas). Difenhidramīna hidrohlorīds samazina niezi, tūsku un hiperēmiju (apsārtums). Tam piemīt arī izteikta pretalerģiska
un vietēji anestezējoša darbība.

Doties uz mājas lapu
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