DIN VIAŢA COMPANIILOR FARMACEUTICE
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CERCETARE ŞI INOVAºIE

Compania Vavian Pharma este de aproape un
deceniu pe piaţa românească fiind într-o permanentă
dezvoltare a activităţii. Este un nume cunoscut şi
apreciat în lumea medicală având un portofoliu
variat, pentru toate vârstele, cu un accent pe produse
destinate mamei şi copilului. Brandurile premium,
de o calitate incontestabilă ale unor companii de
top din Europa vin în întâmpinarea consumatorului,
dar şi a medicilor în găsirea unor soluţii eficiente
pentru o viaţă sănătoasă şi o terapie de succes.
Printre companiile partenere se numară
HUMANA (Germania) – cu peste 60 de ani de
cercetare şi inovaţie în domeniul alimentaţiei pentru
sugari şi copii: formule de lapte de început şi de
continuare (Humana 1,2,3 şi junior) formule medicale destiante diferitelor afecţiuni (Humana HN
şi Elektrolyt, Humana Milchzucker, Humana SL,
AR, HA) inclusiv produse fără gluten, deserturi,
ceaiuri şi piureuri pentru copii. Acest portofoliu
este în continuă schimbare şi dezvoltare astfel încât
să corespundă atât normelor OMS şi ESPGHAN
cât şi nevoilor medicale.

Humana a făcut din calitatea produselor sale un
principiu şi totodată o condiţie. Astfel, materia
primă de fabricare a produselor pe baza de lapte
provine de la 6000 de ferme proprii, riguros monitorizate. În acest fel, se poate determina cu exactitate sursa laptelui şi se poate controla strict
calitatea lui. Întregul proces tehnologic, ambalajele,
personalul sunt supuse celor mai riguroase controale
de igienă şi calitate. Pentru Humana nu există compromisuri în acest sens.
În 2010 Humana propune o imagine „prietenoasă“ pentru brandul său care se oglindeşte nu
numai în ambalaje schimbate dar şi în formule îmbunătăţite şi în produse noi pentru piaţa din
România. În compoziţia produselor sunt adăugate
ingrediente ce contribuie la creşterea sănătoasă şi
inteligentă a copiilor: LC- PUFA, acizi omega 3 şi
omega 6, prebiotice.
Noua HUMANA vine pentru voi în amabalaje
„cu inima“ oferite din dragoste pentru copii de
Vavian Pharma!
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