
BADANIA   |   JAKOŚĆ   |   ROZWÓJ   |   ODPOWIEDZIALNOŚĆ   |   TRANSPARENTNOŚĆ

FUNKCJONALNE NUTRACEUTYKI



MISJA FIRMY 
NIEZMIENNA OD POCZĄTKU ISTNIENIA

 Dostarczenie produktów, które działają! 

 Szukamy odpowiednich rozwiązań!

 Badania, badania i jeszcze raz badania!

 Jeśli bazujemy na istniejącym rozwiązaniu – to tworzymy produkty o wartości dodanej

 Idziemy swoją drogą, często pod prąd – budujemy wiarygodność



WSPÓŁPRACA I ZALEŻNOŚĆ
STRUKTURA GRUPY FIRM

2011 r.
Producent ekstraktów roślinnych
i surowców do suplementów diety

EKSTRAKTY

Spółka technologiczna powstała w 2018 roku

Produkcja i dystrybucja produktów w Polsce i za granicą 
(głównie rynki europejskie)

Firma badawcza: Budżet projektów badawczo-rozwojowych: 
9 mln PLN (lata 2019-2023)

Dofinansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
oraz Agencja Rozwoju Pomorza

Liczba pracowników: 25 osób, w tym 10 w dziale R&D 
(4 osoby z doktoratem)

Obszar działalności: Badania i rozwój produktów 
(nutraceutyki, biotechnologia, farmacja)

1996 r.
Producent i dystrybutor surowców 

i dodatków dla przemysłu spożywczego 
oraz farmaceutycznego
SUROWCE + LIPOSOMY

2018 r.
Firma badawcza

Producent suplementów diety
LABORATORIUM B+R
PROJEKTY BADAWCZE
PRODUKTY KOŃCOWE



3 LATA DZIAŁALNOŚCI FIRMY

2019 2020 2021

Liczba zatrudnionych osób 3 12 25

Projekty badawcze 2 3 (+1) 3

Patenty/zgłoszenia patentowe 1 1 3 (+2)

Znaki towarowe 7 9 (+2) 14 (+3)

Udział w targach
3

(Vitafoods, CPhI, FI&HI)
2

(Vitafoods i CPhI online)
4

(Duphat, Vitafoods, CPhI, FI&HI)

Nagrody/wyróżnienia
Gryf gospodarczy Pomorza –

wyróżnienie w kategorii 
Start-up roku

Gryf gospodarczy Pomorza –
nagroda w kategorii 

Lider Innowacji (MiMP)

Produkty
4 (start Q4.20219)
(Berroxin Immuno, OxiPAC Forte, 

OxiPAC 3-biotic, Imoober)

6 (+2)
(OxiPAC Fiber, OxiPAC Lipo-C)

16 (+10)
(myPAC (3), Berroxin Complex, Berroxin
Gummies PAC-ON Mind, PAC-ON Focus, 

OxiPAC Lipo-D3, B-PAC Isotonic)



AKTUALNIE PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Źródło finansowania: NCBiR
Wartość projektu: 3 948 188,70 PLN

Wartość dofinansowania: 2 960 982,92 PLN
Okres realizacji projektu w latach: 2019 – 2023

MetAron
„Rozwój produktów wsparcia leczenia 

cukrzycy bazujących na ekstraktach 
naturalnych bogatych w związki 

polifenolowe”.

OncoAron

Źródło finansowania: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskiego
Wartość projektu: 4 907 693,35 PLN

Wartość dofinansowania: 3 214 109,89 PLN
Okres realizacji projektu w latach: 2019 – 2023

„Innowacyjne preparaty polifenolowe 
pozyskane z owoców jagodowych 

wykorzystywane w prewencji i profilaktyce 
skutków ubocznych terapii onkologicznej, 

chemio- i radioterapii”.

CovidAron

Źródło finansowania: NCBiR
Wartość projektu: 6 050 170,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 336 063,00 PLN
Okres realizacji projektu w latach: 2020 – 2023

„Naturalne wsparcie układu 
odpornościowego organizmu jako 

sposób prewencji skutków działania 
wirusa SARS-CoV-2”.

AronPharma Sp. z o.o.
Greenvit Sp. z o.o.
Bart Sp. z o.o.



III. Poprawa wydolności i regeneracji – badania na grupie sportowców wyczynowych

I. Wpływ preparatu zawierającego aronię i/lub czarny bez (Fenactive®) na wybrane 
markery stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego u osób z otyłością

II. Porównanie biodostępności witaminy C w formie tradycyjnej oraz liposomalnej

 Kandydaci: kobiety (25-45 lat) oraz mężczyźni (25-50 lat) o BMI 30+
 Trzy grupy badawcze: placebo, dawka I preparatu, dawka II preparatu
 Czas trwania: 6 tygodni
 Analizy przeprowadzane przez firmę AronPharma/UCK

 Kandydaci: kobiety oraz mężczyźni w wieku 18-65
 Badania cross-over
 Analizy przeprowadzane przez firmę AronPharma/UCK

BADANIA WŁASNE FIRMY – badania kliniczne



PRAKTYCZNE PRZEŁOŻENIE BADAŃ

Patenty na wynalazki:
„Ekstrakt oraz sposób ekstrakcji polifenoli”

Patent nr P.237183 
„Kompozycja farmaceutyczna oraz jej przeciwwirusowe zastosowanie”. 

Zgłoszenie patentowe NR P.437487

https://fenactive.pl

Aronia melanocarpa Sambucus nigra L.



Wprowadzenie na rynek produktu, wykazującego następujące cechy:

 efektywność/skuteczność działania potwierdzone badaniami (przedklinicznymi i klinicznymi)

 stabilność i powtarzalność produktu (kluczowe dla produktów pochodzenia naturalnego)

 łatwość przyjmowania

 możliwość wdrożenia produktu (produkcja na skalę przemysłową)

Założenia realizacji projektów badawczych - CEL DZIAŁANIA

brak efektów ubocznych

brak interakcji z chemoterapeutykami/lekami

x

x



Formulacja
produktu

końcowego

Badania przedkliniczne 
in vitro

Badania przedkliniczne
in vivo Badania kliniczne

I CZĘŚĆ: EKSPERYMENTALNA/BADAWCZA

II CZĘŚĆ: PRZEMYSŁOWA/ANALITYCZNA

REALIZACJA PROJEKTU

• Ocena potencjału antyoksydacyjnego ekstraktów/preparatów: ORAC, FRAP, DPPH
• Ocena zawartości polifenoli/antocyjanów w ekstraktach- metoda spektroskopowa , UPLC
• Analiza czystości ekstraktów- UPLC
• Analiza stabilności ekstraktów/preparatów
• Badania starzeniowe ekstraktów/preparatów
• Metabolizm ekstraktów/preparatów w komórkach zdrowych i nowotworowych



INTERAKCJE EKSTRAKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO 
Z CHEMIOTERAPEUTYKAMI

ADDYTYWNY

SYNERGISTYCZNY

ANTAGONISTYCZNY

NIEZNANY EFEKT

WCHŁANIANIE

DYSTRYBUCJA

METABOLIZM

WYDALANIE

Farmakokinetyka
„Jak organizm wpływa na lek?”

Farmakodynamika
„Jak lek wpływa na organizm?”



CO NAS WYRÓŻNIA?

 Podejście do opracowywania produktów na poziomie podejście do rozwoju leków:
innowacyjne podejście w opracowywaniu produktów, ocena bezpieczeństwa i skuteczności poprzez badania przedkliniczne i kliniczne

 Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy ze stopniem doktora

 Dobrze wyposażona przestrzeń laboratoryjna 
(m.in. UPLC, komora do badania stabilności, cytometr przepływowy, Real Time PCR, komory laminarne, inkubaroty z kontrolą CO2 i O2, czytniki płytek, itp.)

 Innowacyjne podejścia do formulacji i ekstrakcji:
zwiększona stabilność, biodostępność i tolerancja naszych produktów końcowych (zakład produkcyjny podobny do GMP)

 Standaryzacja produktu końcowego w celu uzyskania takiej samej zawartości składników ekstraktów

 Unikalne właściwości produktu końcowego 
(m.in. przeciwzapalne, przeciwutleniające, cytoprotekcyjne), które poprzez synergiczny mechanizm działania zwiększą skuteczność radio- i chemioterapii



Kluczowe elementy związane z wprowadzeniem produktu na rynek poprzez badania:

 Świadomość biznesowa – zapełnienie niszy rynkowej

 Wsparcie promocji produktu poprzez prezentację wyników badań przedklinicznych oraz klinicznych

 Opracowanie procedur – powtarzalność produkcji jest kluczowa dla produktów pochodzenia naturalnego

 Ochrona patentowa na rozwiązania (kompozycja, formulacja, zastosowanie)

 Współpraca między firmami a ośrodkami naukowymi – nie wszystko trzeba zrobić samemu

 Możliwość wdrożenia produktu (produkcja na skalę przemysłową)

PPODSUMOWANIE



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

AronPharma Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3; 80-172 Gdańsk
+48 58 551 85 45
www.aronpharma.pl
office@aronpharma.pl

AronPharma 
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe
ul. Kujawska 28; 81-862 Sopot
+48 58 551 85 46

Kontakt:
Dr inż. Krzysztof Lemke
Prezes Zarządu
+48 608 666 583
krzysztof.lemke@aronpharma.pl


