
История 

Salus-Haus е създадена през 1916 год. от лекаря, доктор на медицинските науки,

Ото Грайтер (1867-1930). Сериозна болест го е мотивирала да изследва причините

за нарушенията в човешкото тяло и влиянието им върху него. Откритието му:

тайната на много видове разстройства на организма се крие в храносмилането.

На база на това прозрение, д-р Грайтер разработва своето “лечение Salus” и възлага

на своята фабрика Salus производството на лекарството. 

Това е началото на една ера от успехи, която продължава синът на д-р Грайтер – г-н

Ото Грайтер, който поема бизнеса през 1945 год. и днес все още ръководи

компанията.

От 1968 год. компанията се установява в гр. Брукмюл, Горна Бавария.

Философия 

От самото си създаване Salus-Haus влиза в партньорство с природата и винаги е

спазвала най-високите стандарти в култивирането на билките, методите на

производство и контрола на качеството.

Salus има дългогодишна традиция, като производител и

отлична репутация в поддържането на най-високо качество течни добавки, таблетки,

капсули и биологични билкови чайове.

Използват се само най-добрите сурови билки и природо-растящи плодове, а когато е

възможно се взимат такива, получени чрез биологично култивиране.

Качество и посветеност на природата 

Защото качеството започва с използваната суровина. 

Култивирането и отглеждането на медицински растения се реализира до голяма

степен в трите, притежавани от Salus Ферми, в южната част на Чили. Там

култивирането се осъществява според стриктно контролираните принципи на

официално одобреното биологично култивиране.

Salus притежава ниви и в Южна Германия, на които се отглеждат медицински билки,

или има договори с производители на необходимата органична суровина. Само

растенията, които не могат да се получат чрез собствено  отглеждане, се закупуват

от източници от целия свят, а когато е възможно се взимат такива, получени чрез

биологично земеделие. Освен това компанията Salus подпомага страните от Третия

свят да си помагат сами, чрез култивиране и договори за закупуване на медицински

растения. 

Групата   на компанията   

В момента групата на компанията Salus е една от водещите на пазара  на

германската фито-фармацевтична търговия. Оборотът възлиза на 100 милиона евро

на година. В групировката работят около 455 души.

През 1960 год., компанията Floradix бе купена от Salus-Haus, което осигури базата за

развитието на добре известния асортимент от течни продукти. Компанията

Schoenenberger в Магщат, един от главните конкуренти на групата на пазара за

здравословни храни, бе закупена през 1991 год. От 2004 год. Salus е притежател

също и на лиценза за минералните продукти Flügge.



Големият асортимент от продукти на групировката на компанията Salus се състои от

над 500 различни вида чай, множество тонизиращи напитки, тинктури, елексири,

сокове от пресни растения, билкови таблетки, филмирани таблетки и капсули. 

Основните продукти от линията Salus са тониците, съдържащи билкови екстракти,

витамини и минерали, както и билковите чайове и тинктури. Докато Schoenenberger

се фокусира върху производството на сокове от свежи растения.

Дистрибуция 

В Германия, продуктите Salus се предлагат в аптеките и магазините за здравословни

хранителни продукти. В другите страни, продуктите Salus могат да се намерят в

аптеките, магазините за здравословни хранителни продукти, дрогерии и

специализирани супермаркети. 67% от течната гама на продуктите Salus се изнасят. 
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