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KEĎ ROZHODUJE KVALITA...

HISTÓRIA
Spoločnosť Jamieson Laboratories Ltd.,
najstarší a najväčší kanadský výrobca
prírodných vitamínov, kráča ku zdraviu už
takmer sto rokov. V roku 1922, keď začala
s vývojom a výrobou „zelených” vitamínov,
zahájila zároveň tradíciu inovácií výrobných
procesov so zameraním sa na prevenciu
a podporu zdravia. Medzitým si firma
vydobyla svetové prvenstvo vo vývoji
a výrobe prelomových prírodných vitamínov
a doplnkov výživy pre celú rodinu a prípravky
Jamieson sa stali súčasťou života mnohých
generácií na celom svete.
Prostredníctvom programu 360 Pure
spoločnosť Jamieson zaviedla v roku 2008
do výrobnej praxe najnáročnejšie
štandardy bezpečnosti, čistoty
a účinnosti vyrábaných produktov –
každý z prírodných vitamínov Jamieson
podlieha najmenej 360 patentovaným
krokom kontroly kvality. Najmodernejšia
technológia biologicky aktívne látky
získané z prírodných zdrojov chemicky
nemení a nezbavuje prirodzených
vlastností žiadnu zo živín. Základ
tvoria najlepšie prírodné suroviny
z ekologických fariem na celom svete –
kanadské pupalkové polia
v Saskatchewane, novozélandské
pasienky, austrálske farmy produkujúce
morské riasy, juhoamerické dažďové
pralesy a antarktické moria.
Od roku 1998, keď spoločnosť
Jamieson zahájila svoje medzinárodné
pôsobenie, exportuje produkty do
viac ako 100 krajín, vrátane USA,
Európy, Číny, Japonska, Hongkongu,
Kórey a Singapuru.
Na Slovensku ju zastupuje firma
INTERPHARM Slovakia, a. s., ktorá
zároveň distribuuje prírodné vitamíny
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Jamieson po celom území Slovenska
i do susedných krajín v EU – Česka,
Maďarska a Rakúska. Objednávky aj rozvozy
zabezpečuje vlastnými pracovníkmi a vlastným
vozovým parkom, s cieľom zabezpečiť
v krátkom čase dodávky vitamínov
od výrobcu priamo do lekární.
Spoločnosť INTERPHARM Slovakia, a. s.
pôsobí na Slovensku už štvrťstoročie. Pri
výbere sortimentu, ktorý následne dodáva
do lekární, so všetkou odbornosťou prihliada
na kvalitu distribuovaných výrobkov. Keďže
lekáreň je odborné pracovisko a spotrebitelia
v záujme ochrany svojho zdravia očakávajú
od lekárnika skúsenosti a profesionalitu
v rámci komplexného poradenstva, vysoko
kvalifikovaný tím spoločnosti INTERPHARM

dohliada na to, aby do lekární boli
ponúkané len tie najlepšie výrobky
v najčistejšej dostupnej forme.
INOVÁCIE
Spoločnosť Jamieson je jedným z mála
celosvetových výrobcov prírodných
vitamínov s vlastným výskumom. V porovnaní
s väčšinou konkurenčných výrobcov, ktorí
sa spoliehajú na externých pracovníkov
výskumu a vývoja, produkty Jamieson
sú jedinečne navrhnuté, vyrobené
a kontrolované internými výskumnými
pracovníkmi vo farmaceutických
laboratóriách, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou spoločnosti. Skúsení chemici,
biochemici, mikrobiológovia,
botanici a experti na výživu pracujú
na výskume a vývoji každého produktu.
Rastlinné extrakty výskumníci pripravujú
vo forme štandardizovaných
extraktov, t.j. výťažok je
štandardizovaný na obsah určitej
aktívnej látky. V porovnaní s rovnakým
množstvom nespracovanej suroviny
(sušenej rastliny v prášku) zaručuje
stály, opakovane dosiahnuteľný
účinok pri najvyššom stupni
bezpečnosti. Takýmito vlastnosťami
disponujú napríklad štandardizovaný
extrakt valeriány v prípravku Valeriána
či extrakty štyroch bylín – valeriány,
chmeľu, mučenky a kocúrnika
v prípravku Relax a spánok. Oba
doplnky výživy podporujú pokojný
spánok, zmierňujú nervové napätie
a úzkosť a pomáhajú zvýšiť odolnosť
organizmu voči stresu.
Vo farmaceutických laboratóriách
sa zrodil aj prípravok Turmeric –
Kurkuma, extrakt známeho indického
korenia. Kurkumíny, hlavné účinné látky

prítomné v kurkume, vďaka protizápalovému
efektu prinášajú prirodzenú úľavu od bolesti
kĺbov vyvolanej zápalom, zmierňujú poruchy
trávenia, napomáhajú eliminovať množenie
baktérií v žalúdku (Helicobacter p.)
a sú účinným ochrancom pečene. Výsledkom
firemného výskumu a vývoja je tiež účinný
prípravok na detoxikáciu organizmu Silybum
marianum, extrakt Pestreca mariánskeho
s obsahom unikátneho komplexu
bioflavanoidov, silymarínu či prípravok
Maca, výťažok tzv. peruánskeho ženšena,
Macy, ktorý napomáha nastaviť v tele
prirodzenú hormonálnu rovnováhu.
Udržať tráviaci trakt v rovnováhe a naštartovať
imunitný systém pri nedostatku probiotík
v strave, ale aj pri strese či liečbe antibiotikami,
môže napomôcť osvedčená kombinácia
bakteriálnych kultúr v najnovších prípravkoch
Jamieson – Essentials Probiotic s 10 miliardami
živých baktérií 14 kmeňov a Bakteriálne
kultúry s obsahom 60 miliárd živých baktérií
9 unikátnych kmeňov, čo je najsilnejší produkt
z výrobkov Jamieson s obsahom bakteriálnych
kultúr. Pri výbere kmeňov živých baktérií
výskumníci prihliadali na ich odolnosť voči
žalúdočným kyselinám pri prechode tráviacim
traktom či odolnosť pri skladovaní – vďaka
jedinečnosti obsiahnutých bakteriálnych kmeňov
sú probiotiká Jamieson vysoko kvalitné a účinné.
HODNOTA ZNAČKY
„Zelené” vitamíny Jamieson ponúkajú zdravie
z prírody pre celú rodinu. Vitamíny, minerály,
doplnky výživy, štandardizované rastlinné
extrakty a rastlinné liečivá, prípravky
na podporu metabolizmu a štíhlej línie
či výživa pre športovcov svojimi účinkami
podporujú liečivé sily a regeneračné
schopnosti organizmu. Prispievajú k odstráneniu
vyčerpania a únavy, zvyšovaniu výkonnosti,
udržiavajú dobrú fyzickú aj psychickú kondíciu.
Priaznivo ovplyvňujú tiež procesy detoxikácie,
ochranu buniek pred oxidačným stresom,
posilňujú imunitu, a pomáhajú tak predchádzať
rozvoju mnohých civilizačných ochorení
či pozitívne ovplyvňovať ich liečbu.
Unikátna je aj galenická forma mnohých
z nich (B-komplex, Vitamín C, Železo,
Draslík) – vďaka postupnému uvoľňovaniu
účinnej látky počas 8 až 12 hodín, a tým
aj ich predĺženému účinku, nezaťažujú
natoľko tráviaci trakt a zlepšuje sa aj ich
biologická dostupnosť.

Vďaka investíciám do „zlatého štandardu”
v oblasti prístrojového softvérového
analytického vybavenia (LIMS 6.0)
spoločnosť Jamieson dokáže pri kontrole
kvality vitamínov uskutočniť veľké množstvo
testov prípravkov rýchlo a presne, čím je
zaručená ich vysoká akosť i možnosť ich
rýchleho rozdistribuovania po celom svete,
aby sa ku koncovým spotrebiteľom dostali
čo najčerstvejšie.
Vysoký štandard prípravkov Jamieson potvrdzuje
i udelenie certifikovaného loga TRU-ID® DNA,
ktoré prípravkom s rastlinnými výťažkami udelil
kanadský nezávislý program certifikácie.
Je zárukou, že pri ich kúpe spotrebiteľ získa
výrobok takého zloženia, aké sa uvádza
na etikete. Špecifický botanický pôvod
aktívnych zložiek sleduje najnovšia technológia
analýzy DNA, čím potvrdzuje ich pravosť.
SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
Vysoké štandardy spoločnosti Jamieson
sú v súlade s medzinárodnou enviromentálnou
legislatívou. Výrobné postupy sú dôsledné
a uznávané do takej miery, že firma získala
povolenie uviesť svoje výrobky na trh
aj v krajinách sveta s najprísnejšími
envirozákonmi.
Firma podniká kroky aj v znižovaní emisií
CO2 – využívaním solárnej energie pomáha
minimalizovať účinok skleníkových plynov na
životné prostredie. Odpadovú vodu tiež
redukuje na minimum a následne
ju kompletne čistí. Rovnako radikálne znižuje
odpad produkovaný po spotrebovaní
balení prírodných vitamínov.
Výzvou „Urobme Slovensko zelenším”, ktorou
spolu s firmou INTERPHARM Slovakia,
a. s., nabáda k výsadbe nových stromov
s predsavzatím zlepšiť životné prostredie
obyvateľov, napĺňa firma svoj prvoradý
cieľ: viac zdravia pre každú rodinu.
V rámci športových aktivít podporuje
Jamieson povolenými výživovými doplnkami
tréningové procesy slovenských bežcov,
ktorí reprezentujú portál www.behame.sk,
a pomáha tiež klubu slovenských kulturistov.
Firma pociťuje sociálnu zodpovednosť
za zdravie svojich zamestnancov –
preventívnou starostlivosťou im napomáha
predchádzať ochoreniam a v prípade
vážneho ochorenia podporuje ich
optimálnu liečbu.

RNDR. PAVEL RÁC
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI
INTERPHARM SLOVAKIA, A. S.

„Ako prezrádza už slogan firmy Jamieson –
‚Keď rozhoduje kvalita...‛, snahou spoločnosti
Jamieson, ktorá sa za 96 rokov svojej existencie
stala svetovou jednotkou vo vývoji prírodných
vitamínov a doplnkov výživy, je poskytovať
kvalitné prípravky s maximálnou biologickou
dostupnosťou a účinnosťou.
Naši spotrebitelia dostávajú vďaka tomu
do rúk vitamíny a výživové doplnky s vysokou
vstrebateľnosťou živín, ktoré im umožňujú
starať sa aktívne o svoje zdravie. Teší nás,
že práve kvalita prírodných vitamínov
Jamieson rozhodla o dôvere slovenských
spotrebiteľov v tieto prípravky.“
ZNAČKA A ČÍSLA
❍❍ 96 – UŽ TOĽKO ROKOV SI SPOLOČNOSŤ
JAMIESON UDRŽIAVA DÔVERU
SPOTREBITEĽOV PRI VÝBERE
PRODUKTOV NA PODPORU ZDRAVIA
❍❍ 360 – JE POČET KONTROLNÝCH
KROKOV KVALITY, ÚČINNOSTI,
VÝROBNÝCH POSTUPOV
A ZÁVEREČNÉHO TESTOVANIA
VYRÁBANÝCH VITAMÍNOV
A DOPLNKOV VÝŽIVY V RÁMCI
ŠPIČKOVÉHO PROGRAMU 360 PURE
❍❍ 464 – PRÁVE PRODUKCII TOĽKÝCH
TON OXIDU UHLIČITÉHO ROČNE
ZABRÁNIA PRI VÝROBE PRÍRODNÝCH
VITAMÍNOV STREŠNÉ SOLÁRNE
PANELY, KTORÉ GENERUJÚ 1 000 KW
ELEKTRICKEJ ENERGIE
❍❍ 1 600 – TOĽKO RECEPTÚR NAVRHOL
VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ TÍM
SPOLOČNOSTI JAMIESON S CIEĽOM
PONÚKNUŤ ČO NAJRELEVANTNEJŠIE
ZLOŽENIE VITAMÍNOV VYHOVUJÚCE
POTREBÁM SPOTREBITEĽOV
❍❍ 250 000 – JE POČET TESTOV
PRÍRODNÝCH VITAMÍNOV JAMIESON,
KTORÉ VYKONÁ SPOLOČNOSŤ
POČAS JEDNÉHO ROKA
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