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Dibināšanas gads: 1994

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

4587454 5441454 5443821 58429 89866

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 55 56 57 60 53

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

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

123275 173425 79813 n/a n/a

Kurbada iela 2A, Rīga

htpp://www.silvanols.com

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

Dati nav pieejami

1.Baltkrievija  

2.Igaunija  

3.Lietuva  

4.Polija  
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SILVANOLS SIA

Apraksts par uzņēmumu:

Silvanols ir Latvijas zaļās farmācijas kompānija, kas jau teju 25 gadus ražo dabiskas izcelsmes uztura bagātinātājus,
medicīniskās ierīces un zāles, lai padarītu dabas dziedinošo spēku tuvāku un pieejamāku cilvēkiem visā pasaulē.
Uzņēmums piedāvā produktus dažādiem tirgus segmentiem un nodrošina augsta līmeņa pilna cikla pakalpojumus
no idejas līdz pat galaproduktam. Silvanols pielieto zinātnisku un inovatīvu pieeju drošu un efektīvu produktu izstrādē,
savukārt ražošanas un piegādes procesi, pateicoties punktualitātei un atbildīgai attieksmei, noris saskaņā ar
vienošanos.

Spēkā esošie sertifikāti:

Silvanols has developed an integrated quality system,
which is certified according to the European GMP (Good
Manufacturing Practice) standard for non-sterile
pharmaceutical form and soft medicine form
manufacture and marketing, as well as ISO 22000
standard for nutritional supplements (balsams,
capsules, tablets, pastilles, sprays, powders and drops)
and the ISO 13485 standard for the manufacture of
medical devices. Silvanols ensures quality control of all
incoming raw materials and quality of finished products.

Produkti

FarinGospray Visas FarinGospray sastāvā esošās vielas ir dabīgas, kas veido mehānisku aizsargslāni uz mutes dobuma un rīkles gala gļotādas. Tas palīdz uzturēt
gļotādu mitru un elastīgu, mazina diskomforta sajūtu un sāpes, samazina skrāpēšanās sajūtu kaklā un berzi, tādējādi atvieglojot arī ēdiena kumosu
norīšanu.

Rinogel spray Uz ūdenī šķīstošas pamatnes veidots izsmidzināms gels, kas pārklāj deguna dobuma gļotādu. Tas palīdz uzturēt gļotādu mitru, veicina sekrēta
šķīdināšanu un izvadīšanu, atvieglojot elpošanu, kā arī pasargā gļotādu no mikroorganismiem.

Doties uz mājas lapu
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