
 

 

Prezentacja firmy 

Nasza firma Biocorpo, to kontraktowy producent suplementów diety, który współpracuje z Klientami 

od 2003 roku. Na pierwszym miejscu stawiamy jakość produktu, czego dowodem jest wdrożony przez 

nas System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. 

 

Asortyment produktów, które oferujemy jako gotowe do wprowadzenia na rynek obejmuje: 

✓ kapsułki miękkie i twarde, 

✓ tabletki (powlekane i niepowlekane), 

✓ saszetki lub proszek, 

✓ syropy; 

 

Nasze najbardziej rozpoznawalne z oferowanych produktów to: 

✓ probiotyki w kroplach dla niemowląt/dzieci/dorosłych, 

✓ Witamina D lub Witamina C w kroplach dla niemowląt/dzieci, 

✓ suplementy diety na zdrowe i mocne stawy; oczy; dla prawidłowego funkcjonowania układu 

pokarmowego; prostata i układ moczowy; za prawidłowe krążenie krwi i prawidłowy poziom 

cholesterolu; produkty z olejem rybim - Omega 3 i multiwitaminami. 

 

Nasz MOQ dla pojedynczej partii jest następujący: 

✓ 1 200 000 szt. kapsułek miękkich, 

✓ 1 000 000 szt. kapsułek twardych, 

✓ 600 000 szt. tabletek (powlekanych i niepowlekanych), 

✓ 300 000 szt. saszetek lub proszku, 

✓ 23 000 szt. syropów o pojemności 10 ml, 

✓ 12 000 szt. syropów o pojemności 100 ml. 

 

Zlecane projekty wykonujemy w oparciu o nasze doświadczenie; zgodnie z życzeniem Klienta lub 

według receptury wskazanej przez Klienta. Nasze projekty obejmują: 

✓ formulację: dobór substancji aktywnych (witamin, minerałów lub ekstraktów roślinnych) i 

substancji pomocniczych; 

✓ materiały opakowaniowe: wybór opakowania jednostkowego, folii, pojemnika lub butelki 

oraz narzędzia do odmierzania kropli; 

✓ niezbędne badania, które należy przeprowadzić, aby wprowadzić produkt do obrotu. 

 

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi dostawcami surowców i materiałów opakowaniowych, a 

produkcja zlecana jest renomowanym zakładom produkcyjnym, które pracują zgodnie z 

GMP/HACCP/ISO 22 000:2018. 

W ramach usługi dodatkowej możemy przygotować Powiadomienie Produktu do Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego. 

Czas realizacji i dostawy zamówienia wynosi około 16 tygodni (w zależności od rodzaju produktu). 

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta odpowiada Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Zapraszamy do 

kontaktu.  

 

Z wyrazami szacunku 

Prezes Stefan Koziorowski 


