Cine suntem?

Who we are?

ACTIVEIMMUNITY SRL este o companie independentă cu
activitate de cercetare aplicată și producție de suplimente alimentare și cosmetice inovative naturale, realizate după tehnologii
proprii, brevetate, din componente biodisponibile, ce au aplicabilitate in tratamente naturopate si integrative.

ACTIVEIMMUNITY SRL is an independent company with activity in applied scientific research and also production of natural
food supplements , natural inovative cosmetics, made on the base
of by proprietary patented technologies, using bioavailable components, which have applicability in naturopathic and integrative
treatments.

ACTIVEIMMUNITY SRL este totodată o companie angajată în
competiția inovării durabile, în fiecare aspect al activității noastre: de la ingredientele pe care le utilizăm, la produsele naturale
pe care le realizăm și tehnologia pe care o perfectionam continuu. Suntem mereu deschiși catre tehnologii de vârf, cunoștințe și
expertiză de ultimă generație pentru a ne extinde portofoliul de
cercetare și producție.
Misiunea ACTIVEIMMUNITY:
• Să contribuim și să susținem prin știință și inovație progresul
științific in domeniul in care firma își desfășoară activitatea;
• Să aducem plus valoare pe piața specifică atât din Romania cât și
din străinătate prin excelență în calitatea produselor și a serviciilor pe care le oferim;
• Să oferim speranță persoanelor cu diverse afecțiuni medicale,
prin găsirea celei mai bune combinații între știința practicată la
cel mai înalt nivel și expertiza personalului nostru.
• Să lucram cu pasiune transformând știința și tehnologiile
avansate in noi posibilități și produse de performanță menite să
contribuie la susținerea efortului natural de vindecare al organismului uman;
• Să ne implicam activ în lupta împotriva rezistentei la antibiotice - o problemă acută la nivel global, și unul dintre principalele
obiective ale cercetării de vârf în domeniul imunologiei.

ACTIVEIMMUNITY SRL is also a company engaged in the sustainable innovation competition, in every aspect of our activity:
from the ingredients we use, to the natural products we make and
the technology which we continually improve. We are always open
to leading-edge technologies, knowledge and state-of-the-art expertise to expand our research and production portfolio.
ACTIVEIMMUNITY Mission:
• To contribute and support through science and innovation the
scientific progress in the activity field of our company;
• To add value to the specific market both in Romania and abroad
by excellence in the quality of the products and services we offer;
• To provide hope to people with various medical conditions by
finding the best combination between the science at the highest
level and the expertise of our staff.
• To work with passion turning advanced science and technology
into new possibilities and performance products designed to sustain the natural healing effort of the human body;
• To be actively involved in the fight against antibiotic resistancean acute global problem and one of the main goals of top research
in immunology.

Valorile ACTIVEIMMUNITY:
• Concepte, tehnologii, brevete si invenţii ale Prof.dr.Ionel Victor
Pătraşcu, expert cu recunoaştere mondială în domeniul cercetării
imunologice;
• Laboratoare de cercetare moderne şi capacități de produc¬ţie dotate cu echipamente de ultimă generaţie;
• Personal calificat şi specializat pentru fiecare din compartimentele firmei, dedicat activităţii de cercetare şi producţie, cu valori
morale consacrate: onestitate, integritate şi demnitate;
• Calitatea produselor şi serviciilor ACTIVEIMMUNITY;
• Anagajmentul nostru pentru permanentă inovare şi pentru susţinerea calităţii vieţii oamenilor.
• Asumarea responsabilităților prin evaluări obiective și găsirea
unor soluții corecte, certificate științific.

ACTIVEIMMUNITY Virtues:
• Concepts, technologies, patents and inventions of Phd. Ioan Victor Pătraşcu, expert with world recognition in the field of immunological research;
• Modern research laboratories and production capabilities, endowed with state-of-the-art equipment;
• Qualified and specialized staff for each of the company’s departments, dedicated to research and production, with consacrated
moral values: honesty, integrity and dignity;
• Quality of ACTIVEIMMUNITY products and services;
• Our commitment to permanent innovation and to support the
quality of people’s lives.
• Responsibility undertaking through objective assessments and
finding correct, scientifically-proven solutions.

