Velvære
Sundhed
Livskvalitet

Kompromisløs
kvalitet i mere
end 35 år
Sundhed, velvære og livskvalitet

ment vokset markant, og i dag tilbyder vi en bred vifte af

Med et ønske og mål om at højne livskvaliteten i Danmark,

Danmarks grænser.

innovative kosttilskud til gavn for sundheden i og udenfor

har Biosym i mere end 35 år leveret kosttilskud af kompromisløs kvalitet til danskerne. Gennem grundig forskning,

Vi er i dag ejet af den finske, familieejede virksomhed, OY

og ved dedikeret arbejde, lancerede vi i 1987 to af vores

Verman AB, der ligesom Biosym har fokus på at fremme

første produkter og bestsellere; multivitaminen Omnimin

sundhed og velvære, og sammen arbejder vi for at tilbyde

og fedtsyreproduktet EPA-GLA+. Siden da er vores sorti-

flere og endnu bedre kosttilskud til hele familien.

”Ambitionen er, og har
altid været, at fremme og
vedligeholde menneskers
sundhed og velvære.”
Sanne Biisgaard,
Country Manager, Biosym

Kvalitet, der
skal mærkes
Kunden i fokus

Deres forventninger, ønsker og krav er

Hos Biosym har vi en ambition om at

for at leve op til dem.

fremme menneskers sundhed og velvære. Derfor er vores kunder også centrum
i alt, hvad vi laver, og de er en vigtig
del af vores udvikling som virksomhed.

vores ansvar, og vi gør vores ypperste

Hør vores Country Manager, Sanne Biisgaard, fortælle om Biosyms arbejde.

Fra samlebånd
til butikshylde
Det kræver en stor grad af omhyggelighed og præcision at håndtere
de mange varer, der hver dag kommer igennem vores domicil i Ikast.
Heldigvis har vi mange års erfaring med lige netop dette, og faste
procedurer sikrer, at alle Biosym-produkter til hver en tid lever op til
vores høje standarder og kvalitetskrav samt gældende lovgivning.

Fra idé til færdigt produkt
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Vores produkter udvikles og produceres i tæt samarbejde med
internationale leverandører og leveres på domicilet i Ikast.
Varerne tjekkes omhyggeligt af vores kvalitetsansvarlige, der
ligeledes står for papirhåndtering og dokumentation.
Tabletter/kapsler fyldes i emballage, der etiketteres og mærkes for sikring af sporbarhed og transparens.
Pakkeriet pakker produkterne. Pakningsstørrelserne kan variere efter efterspørgsel og sæson, og fordi vi pakker det hele
selv, kan vi være fleksible med pakningen.
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Varerne opbevares på lager, inden de sendes ud til grossister,
der leverer til detailhandlen dagligt.

Produkter
til alle behov
Led

Øvre luftveje

Muskler

Knogler

Hjerne

Immunforsvar

Hjerte

Mave/tarm

Negle og hår

Tænder

Et bredt sortiment
Har du behovet, har vi med stor sandsynlighed produktet til dig. Vi

Stærke
produktserier

tilbyder et bredt sortiment, der blandt andet dækker over multivitami-

Biosym er inspireret af ODT, Optimal

ner og mineraler, fedtsyrer, kalktilskud og mælkesyrebakterier, og vi
udvikler løbende vores sortiment.
Biosyms produkter består primært at vitaminer og mineraler, der er
letoptagelige i kroppen. Samtidig er en stor del af vores produkter enten vegetariske eller veganske, hvilket gør det muligt for stort set alle
at indtage vores produkter.

Daglig Tilførsel, der ofte er højere end
RI, som er en referenceværdi. Derfor
finder man i Biosyms produkter oftest
indhold på mere end 100 % RI, da
man med fordel ofte kan indtage en
højere dosis end den, som almindeligvis anvendes i lignende produkter.

Godt for din
hjerne, hjerte
og syn*
Særlig kombination
af omega-3-6-7-9
fedtsyrer.
Alsidigt fedtsyreprodukt.

Til alle, der ønsker
et bredt supplement
af fedtsyrer.

www.biosym.dk
*Denne gavnlige virkning opnås med et
dagligt indtag på i alt 250 mg EPA og DHA
for hjertet og 250 mg for hjernen og synet.

Biosym A/S
Lene Haus Vej 25
7430 Ikast
Danmark
Kontakt
info@biosym.dk
+45 97 25 20 15
www.biosym.dk

• Pakkemaskineløsninger for forskellige
produkter
• Rådgivning i forbindelse med valg af emballage,
etiketter, print og kontrolsystemer
• Fra den mindste tablettæller til den hurtige og
større tablettæller alt efter behov og økonomi

Kontakt os uforpligtende for en demodag i
vort showroom.

Tlf.: 60 70 38 76

info@pack-engineering.com

www.pack-engineering.com
Besøg vores hjemmeside for de seneste
nyheder og for brochuredownload.
Serviceafdelingen står altid til rådighed for
support og rådgivning samt spørgsmål til
automatisering.

• 17608 • www.jsdanmark.dk

• Leverandør af fleksible pakke og fyldemaskiner
til industrien siden 2009

