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Dibināšanas gads: 1950

NACE klasifikators: Farmaceitisko preparātu ražošana

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

3663312 3721560 3794219 5084990 4738918

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 79 76 80 88 84

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Ieguldījumi R&D

Ozolu iela 10, Rīga

rff.lv/en

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami
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Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
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RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA AS

Apraksts par uzņēmumu:

AS Rīgas farmaceitiskā fabrika ir Baltijā lielākais galēnisko preparātu, veselīgo preparātu un augu valsts
ārstniecības līdzekļu un tēju ražotājs.

Ārstniecības līdzekļi, kuru receptūrā ietilpst ārstniecības augu drogas vai to pārstrādes rezultātā iegūtas vielas,
veido ap 80% no fabrikas kopprodukcijas.

Pieejami vairāk nekā 100 produktu nosaukumi, tostarp tinktūras, pilieni, ekstrakti, sīrupi, spirta un eļļas šķīdumi,
ziedes, augu valsts ārstniecības līdzekļi un to maisījumi. Mēs ražojam augstas kvalitātes produktus saskaņā ar
Labas ražošanas prakses standartiem.

Spēkā esošie sertifikāti:

ZĀĻU RAŽOTĀJA LABAS RAŽOŠANAS PRAKSES
ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS (GMP)

Produkti

HEPAHOLS HEPAHOLS satur augu ekstraktus, kas labvēlīgi ietekmē gremošanas orgānu darbību. Pienenes sakņu, rozmarīna un artišoka lapu ekstrakti stimulē
gremošanas sulu izdalīšanos, zarnu darbību, aknu funkcijas, žults veidošanos un izdalīšanos, atvieglo gremošanas traucējumu izraisītas nepatīkamas
sajūtas – sliktu dūšu, pilnuma sajūtu vēderā, uzpūšanos.

Hypnoss HYPNOSOLS - sastāvā esošie pasifloras un baldriāna ekstrakti mazina nervu spriedzi, veicina relaksāciju un nodrošina veselīgu miegu. Melatonīns
palīdz samazināt iemigšanai nepieciešamo laiku. Labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot 1 mg melatonīna neilgi pirms gulētiešanas. Melatonīns palīdz arī
atvieglot ar diennakts ritma izjaukšanu saistītās sajūtas.

RELAXOLS RELAXOLS satur baldriāna, vilkābeļu un melisas ekstraktus, kas labvēlīgi ietekmē gan sirds un asinsvadu, gan nervu sistēmu. Vilkābeļu ekstrakts
labvēlīgi iedarbojas uz nervu sistēmu, uzlabo sirdsdarbību un asinsvadu tonusu. Baldriāna un melisas ekstrakti mazina spriedzi, palīdz nervozitātes,
uztraukuma un iemigšanas traucējumu gadījumos, palielina izziņas spējas.
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