
Pierwszym produktem Emo-Farm Sp. z o.o. był żel do USG. Szybko stał się hitem, 
gdyż wypełnił ówczesną niszę na rynku – zagraniczne preparaty były drogie, 
a w Polsce żadna fi rma nie posiadała takiego wyrobu w swoim portfolio. Na jego 
bazie powstawały kolejne produkty do stosowania miejscowego, które dzisiaj są 
wytwarzane pod znanymi markami.

Miejscowi 
specjaliści
Opracowanie: Patrycja Misterek

FORMY PÓŁPŁYNNE. Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu niesterylnych form półpłynnych, tj. żeli, maści i kremów. Jest w tym zakresie prekursorem na polskim rynku farmaceutycznym. W swojej 
ofercie posiada produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz�kosmetyki
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RYNKI 
ZAGRANICZNE
Emo-Farm Sp. z o.o. 
wytwarza na rynek 
polski, jak również 
ekspansywnie rozwija 
produkcje na rynki 
zagraniczne, 
z których najbardziej 
znaczące to: Czechy, 
Słowacja, Węgry, Litwa, 
Łotwa, Estonia, 
a w przyszłości 
Białoruś, Rumunia 
i Bułgaria

USŁUGI 
KONTRAKTOWE 
Zakup materiałów 
wyjściowych 
i opakowaniowych, 
wytwarzanie produktu 
„in bulk”, konfekcjo-
nowanie produktu „in 
bulk” w tuby, saszetki,� 
kartoniki oraz kartony 
zbiorcze, analiza 
fi zyko-chemiczna 
i mikrobiologiczna, 
zwalnianie produktu 
gotowego do obrotu 
– to tylko niektóre 
z usług, które fi rma 
świadczy w ramach 
zleceń kontraktowych 

fo
t.

: 
B

M
P
’

fo
t.

: 
B

M
P
’

z życia branży

                                                                                                                                                                              4-5/2013 Przemysł Farmaceutyczny   21   www.farmacja.e-bmp.pl



30 LAT ISTNIENIA
Prekursorem Emo-Farm Sp. z o.o. była Wytwór-
nia Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycz-
nych EMO, która powstała w 1983 r. Od tego 
czasu fi rma sukcesywnie się rozwija.
W 2006 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 2 lata później zakończono w tym 
miejscu budowę nowoczesnego obiektu magazynowo-
-produkcyjnego, zlokalizowanego przy ul. Łódzkiej 52 
– przetransferowano tam wszystkie procesy wytwórcze 
spółki. Nowy obszar był krokiem milowym w dalszym 
rozwoju fi rmy. Zwiększył potencjał produkcyjny zarówno 
w aspekcie przestrzeni, jak i wyposażenia spełniającego 
odpowiednie standardy jakościowe.
29 kwietnia 2009 r. ICN Polfa Rzeszów S.A. nabyła 
100% udziałów Emo-Farm Sp. z o.o. Stanowiąc część 
międzynarodowego koncernu Valeant Pharmaceuticals 
International, fi rma ta nadzoruje wszystkie europejskie 
interesy spółki. 
W lipcu 2010 r. zakład produkcyjny został poszerzony 
o nowy oddział, wyposażony w specjalistyczny park 
maszynowy umożliwiający wytwarzanie nowych form 
farmaceutycznych – maści i kremów z antybiotykami 
i sterydami.
30 października 2012 r. 100% udziałów Emo-Farm 
Sp. z o.o. nabyło Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
Jelfa S.A.

OPTYMALIZACJA 
PROCESÓW

Przedsiębiorstwo ciągle 
optymalizuje swoje 

procesy produkcyjne, 
wdrażając w życie na-

rzędzia Lean Manufac-
turing – odpowiednią 

organizację na miejscu 
pracy, stworzenie 

zespołów, „giełdę” 
pomysłów. Dzięki 

temu może wytwarzać 
bardziej efektywnie 

i konkurencyjnie 

PRODUKTY
Do najbardziej 

znanych produktów 
wytwarzanych 

w Emo-Farm należą 
m.in.: Naproxen EMO, 

Venożel, Altacet, 
Lioven, Rivel. Firma 

produkuje jednak wie-
le innych preparatów 

przynoszących ulgę 
w bólach, stanach 

zapalanych, dolegliwo-
ściach żylnych 

i zakażeniach skóry
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