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Наприкінці червня 2017 року український виробник лікарських засобів «Фарма Старт», компанія
швейцарської фармацевтичної групи ACINO, поповнив портфель препаратів новим продуктом
власного виробництва - «МОРІНГА-ЙОРУБА», який сприяє зниженню рівня глюкози у крові та
нормалізації ліпідного обміну в організмі. Продукт є дієтичною добавкою на основі рослинної
сировини та відпускається у формі капсул №30 та №60.
«МОРІНГА-ЙОРУБА» - це капсули з сухим порошком
листя морінги маслянистої (Moringa oleifera), що
використовується як додаткове джерело біологічно
активних речовин рослинного походження, яке містить
вітаміни А, С, Е, групи В, каротиноїди, поліфеноли,
флавоноїди,
алкалоїди,
глюкозинолати,
дубильні
речовини, сапоніни, оксалати, фітати.
Сировина для дієтичної добавки «МОРІНГА-ЙОРУБА»
виростає в центрі Африканського континенту на
плоскогірному плато Йоруба, в його найбільш
важкодоступній частині, рослина некультивована, тобто
дикоросла. Фітохімічний аналіз листя дерева морінги
показав, що воно багате на калій, кальцій, вітамін C, речовини білкової природи та флафоноїди.
«Виведення на ринок продукту «МОРІНГА-ЙОРУБА» демонструє прагнення компанії до пошуку
нових шляхів для задоволення потреб українських пацієнтів з порушеннями вуглеводного та
ліпідного обміну», - зазначив Євген Заїка, Генеральний директор українського виробника
лікарських засобів «Фарма Старт», компанії фармацевтичної групи ACINO.

«Фарма Старт», компанія швейцарської фармацевтичної групи ACINO
Український виробник лікарських засобів «Фарма Старт», що входить у швейцарську групу компаній ACINO,
- сучасна фармацевтична компанія у галузі розробки та виробництва високотехнологічних генеричних
лікарських засобів з додатковими властивостями.
Компанія забезпечує весь цикл створення лікарських засобів: від розробки, виробництва і реєстрації до
поставок, маркетингу і продажів згідно міжнародних стандартів якості. Завод у м.Києві сертифікований
відповідно до стандартів належної виробничої практики GMP, також майданчик оснащений науководослідною лабораторію з розробки генеричних препаратів. Офіс компанії «Фарма Старт» виконує функцію
регіональної штаб-квартири для бізнесу ACINO у країнах СНД. На сьогодні компанія налічує понад 650
висококваліфікованих співробітників. Портфель медичних препаратів «Фарма Старт», компанії
швейцарської фармацевтичної групи ACINO, складається з 44 препаратів, що використовуються у
неврології, психіатрії, кардіології, терапії.
ACINO, міжнародна фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в м.Цюрих, Швейцарія, вже понад 170 років спеціалізується на
розробці і виробництві високоякісних генеричних та інноваційних лікарських засобів, та просуває свою продукцію в інтересах пацієнтів у
більше ніж 80-ти країнах світу. Як світовий партнер фармацевтичних компаній, ACINO поставляє готову продукцію власної розробки
та/або надає готові рішення починаючи від розробки та реєстрації препаратів до контрактного виробництва, упаковки та логістики. Під
брендом ACINO компанія поширює високоякісну продукцію в країнах Близького Сходу, Південної Африки, Росії та країнах СНД, і
Латинській Америці.
Більше інформації щодо діяльності АCINO можна отримати на офіційному веб-сайті http://www.acino.swiss.

