
Bionorica - извличането на фито 
продукти - формулата на успеха ни

Ние разработваме и произвеждаме високо-ефективни растителни лекарствени 
средства от последно поколение. В нашите лекарства, ние съчетаваме откритията 
на традиционната терапия с лечебни растения с резултатите от съвременните 
научни изследвания. Начинът, по който отглеждаме растенията и ги преработваме 
до лекарствени средства, отговарят на най-високите световни стандарти. Ден след 
ден ние добавяме нови растения в модерната медицина, за да подобряваме здравето 
на хората. 

Повече от седемдесет години ние разкриваме тайните на природата, да създава 
високо-ефективни лекарства от растенията. Въз основа на десетилетия 
непрекъсната работа създадохме портфолио от голям брой висококачествени 
лекарства. Медикаменти като Sinupret, Mastodynon и Tonsipret градят репутацията 
ни в световен мащаб и успеха на нашата компания. Ние се гордеем с нашата 
история, която е тясно свързана с работата и иследванията на основателя ни д-р 
Йозеф Поп през 30-те години на 20-ти век. На това наследство, ние се отдаваме 
напълно. То е в основата на нашия успех - днес и в бъдеще.
 
Бъдещето е в извличането на фито продуктите! 
Планиране на бъдещето означава да се възползваме от възможностите, които са 
създадени въз основа на нашата успешна работа. Извличането на фито продукти е 
уникален и отличителен подход. Той ни е опора за бъдещите ни възможности както 
и нашата воля и умения да се възползваме тези възможности. 

Извличането на фито продукти е качество! 
Качеството е основен приоритет за нашите действия в научноизследователската 
дейност, производството, администрацията  и управлението. Всеки ден се 
сблъскваме с това предизвикателство, с цел да помогнем на хората да се лекуват 



по-добре. Нашата философия за качество се простира във всички процеси и етапи 
на обработка. Ние гарантираме качеството на крайния продукт със стандарта за 
извличането му във всяко отношение. 

Извличането на фито продукти е изследване! 
От самото си основаване Bionorica е изследователска компания. Голяма част от 
нашия успех се базира на нашия изследователски дух, целящ постоянно развитие и 
усъвършенстване. Изследванията са движещата сила с постоянно внедряване на 
иновации по пътя ни за в бъдеще. 

Извличането на фито продукти е успех! 
Тъй като нашия обществен ангажимент поддържа извличането на фито продукти и 
постепенното преследване на свързаните с него цели, ние се стремим към бързо и 
ползотворно развитие - особенно на международно ниво. Това е подходящият 
подход в подходящото време и нашият маркетинг го разбира. Извличането на фито 
продукти е основата на бъдещето, разгръщащо възможностите на фитомедицината. 
Този нов златен стандарт е в основата на нашия успех. Високите темпове на растеж 
с бързо адаптиращи се пазари, като Източна Европа са впечатляващи доказателства 
подкрепящи нашата гледна точка. 

 

Повече от 75 години Bionorica

В продуктите на Bionorica са заложени 75 години опит. 
1933 
Компанията е основана в Нюрнберг от Йозеф Поп, дядото на настоящия 
собственик проф. д-р Михаел Поп. Воден от интересът към лечебните растения 
Йозеф Поп проучил щателно дотогава съществуващите познания и материали. 
Първите му описания на растителни вещества, положи основите на съвременната 
фитотерапия на Bionorica. Въведени били продуктите Sinupret®(за възпаление на 
синусите) и Tonsilgon®(за повтарящи се дихателни инфекции).

1945 
Фармацевт Ерна Поп и д-р Ханс-Оскар Поп, лекари по природолечение са второто 
поколение на компанията. Ерна Поп се занимава с производството на препарати в 
промишлени количества и организира разпространението. Д-р Ханс-Оскар Поп 
заедно със своя дългогодишен практически опит, дава важни импулси за по-
нататъшно развитие на продуктите на Bionorica. 



1979 
Bionorica е една от първите фармацевтични компании, които започват тестване на 
билкови лекарства чрез контролирани клинични проучвания. Изследванията на 
компанията стават все по-важни за развитието и.

1989 
Професор Михаел Поп поема поста главен изпълнителен директор на Bionorica AG. 
Внукът на основателя поема избраният път с решителност и започва с интензивни 
изследвания в областта на отглеждането, анализът, фармакологията, 
токсикологията и клиничната работа. 

1995 
Създаване на Bionorica Екстракти SL в Майорка, където отглеждането на лечебни 
растения и производството на специални екстракти се извършват според най-
високите изисквания.

1997 
Компанията създава представителен офис в Русия, по-късно в Беларус и Казахстан.

2001 
Компанията създава представителен офис в Украйна.

2005 
Основана е  Bionorica Research GmbH – първият частен институт в Австрия, който 
се занимава изключително с проучването и разработването на билкови лекарства, 
основно в областта на дихателните заболявания и лечението на болката.

2007 
Проф. Михаел Поп основава благотворителната фондация "Phytokids” -  подкрепя 
болни и самотни деца и млади хора в болници и домове за сираци по целия свят. 
Първоначалните проекти са реализирани в Москва, Киев и Ростов на Дон.

2009 
На 17 Юли канцлер Ангела Меркел посети Bionorica. По време на обиколката на 
производството и срещата си с проф. Михаел Поп, канцлерът получи представа за 
производството на билкови лекарства и за интензивната програма за научни 
изследвания на Bionorica. В приветствието си към служителите на Bionorica тя 
подчерта значението на компанията и производството на растителни лекарствени 
средства за икономиката на Германия. 
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