
• Industria Farmaceutică

• Cercetare - Dezvoltare

• DistribuțieEst. 2005



Production area - Dr. Udo Becker, Dusseldorf area, Herrenpfad Süd 31, 41334, Nettetal, Germany

Birouri & 
laborator

R&D

Productie
integral 

automatizata
Depozit 

materii prime
Depozit 

produse finite

• Cromatografie de lichide de înaltă performanță
• Cromatografie de gaze 
• Determinarea indicelui de refractie
• Analizele de bază : mai multe controale și analize

microbiologice, determinări ale valorilor pH-ului, 
determinări ale reziduurilor uscate, determinări ale 
vâscozității, determinări ale compatibilității pielii, etc.

• GLP (bună practică de laborator)



Producţie
specializată

CERTIFICARI 
CE / GMP / TQM

Biocide 
Dezinfectanți

Repelenți

Dermato -
cosmetice

Dispozitive
medicale

Gama de produse



Utilajele din productie, echipamente noi, finantare proprie

Producem
loturi de 200 

până la 
1500 kg

Pentru
producții mari, 

complet
automatizat, 

2000
unități/ora

Pentru
producții mici , 

producem 
semi-

automatic

Producția include : 
1) produse pentru uz 

medical & farmaceutic: 
produse topice

dermatologice, dar și alte 
topice utilizate în

tratamentele medicale, 
cosmetice, biocide 

2) detergenți și alte produse 
pt curățare și îngrijirea casei, 

uz profesional și personal
Aparate

de dozat ingrediente
în tuburi , sticle, cutii, din 
orice material, sub formă 

vâscoasă sau lichidă ,
precum geluri, creme,

loțiuni)

Toate
utilajele sunt grupate și 

deținute, în aceași fabrică 
(în funcție de legile în 

vigoare), pentru un mai
bun control al calității. Nu 

externalizam nimic din 
producție.

Procesare
la rece și la 

cald



• Dezvoltarea constantă de noi rețete, bazate pe cele mai noi
metode de profil. 

• Investim constant în R&D.  
• Laboratorul nostru este activ, capabil să realizeze testări, dar și

cooperăm cu cele mai importante instituții de profil din Europa. 
• Capacitate de producție mare, dar flexibili și pentru volume mici
• Pe linia de fabricație suntem capabili să schimbăm rapid  

producția mai multor produse.
• Flux rapid interdepartamental. 
• Eficacitate foarte bună pentru costul de producție.
• Flexibilitate în deciziile manageriale, dar și în producție.
• Securizarea (compliance) totală pentru produsele noastre și ale 

clienților noștri, inclusive pentru companie și companiile affiliate.
• Servicii oferite „in house” , gestionate din sediul de la București :

1) Design & Grafica, pentru ambalaje , etichete.
2) Transport & Logistică.
3) Tipografie ambalaje și etichete.

Avantaje



Gama de produse

Biocide

Repelenți

Dispozitive
medicale

Topice 
Creme

Orteze



Istoric 2005
• S-a înființat prima companie,în București, România
• Va genera mai târziu ceea ce a creat grupul de astăzi. 

2009

• Se desprinde Syncodeal Pharmaceuticals, ca rezultat al creșterii
active în zona farmaceutică! 

• Peste 1500 clienți activi, distribuitori locali și naționali.

2011

• Se creează alte 2 companii ca urmare a dezvoltării și diversificării
activitătii în domeniile de activitate.  
• 1. Syncodeal Hospital & Clinics - distribuirea dezinfectanților și
aparaturii medicale în spitalele din România. 
• 2. Syncodeal Distribution - ca firmă de distribuție, pt terțe companii, 
transport, casă de expediție, camioane proprii și servicii de logistică.

2012
• Stabilim sediul central în Viena, Austria, ceea ce ne va ajuta în 

activitatea internațională.

2016

• Demarăm un nou proiect, dorit de foarte mulți ani, începem propria 
producție, în Germania.

• O unitate de producție, echipată corespunzător, eficientă, care până în 
2018 va crește de 3 ori, cu echipamente performante și laborator de 
R&D, pe bază de investiții proprii. 

2018
• Acoperim în România, peste 3000 de clienți, distributirori locali și 

naționali. Syncodeal inițializează  înregistrarea produselor în 
Germania, Austria și Bulgaria 

Austria, Germania, România



 Caracterizat prin eficiență și maximizarea fiecărui 
membru al grupului nostru. Suntem profesioniști cu 
experiență în industria farmaceutică de peste 20 ani.

 Managementul tehnic & științific se ocupă de laboratorul de 
R&D și producție – Dr. Udo Becker.

 Financiar - Viena, Austria.
 Operațional în București, România.
 Departamentele de product management, regulatory affair &

compliance, sunt stabilite în România, cu suportul colegilor din
Germania. 



Activități de vânzări 
și marketing

• Vânzări directe către mediul privat-farmacii, instituții  
sanitare și alte tipuri de clienți cărora produsele noastre 
le sunt adresate. 

• Participarea la licitații publice. 

• Contacte cu cei mai importanți key accounts (marile 
lanțuri farmaceutice) dar și distribuitori naționali și locali, 
acolo unde noi nu avem prezența locală. 

• Call center, un centru modern și eficient care ne aduce 
un mare plus în relația cu clienții noștrii. 

• Platformă de vânzări online proprie, dar și existența 
produselor noastre pe cele mai importante website-uri 
de profil. 

o Marketing  prin promovarea medicală, în centrele 
universitare din România  

o Promovare media , radio, TV, presă scrisă 

o Marketing online, în cadrul grupului avem propriul 
departament de creație. 



Clientii nostrii:
Farmacii Spitale Clinici Medicale Clinici Stomatologice

Industria Alimentara Retail FMCG Laboratoare de 
analize medicale etc.

• In Romania, avem o baza de date activa, de aprox. 3000 clienti. 
In fiecare luna lucram cu: 

40% din piata de retail farmacii 30% din piata de spitale 
publice

vizitam 100% clinicile
dermatologige,  clinicile

medicale multispecialitati

aprox.7000 farmacii, 400 de institutii sanitare
publice, 

peste 20000 clinici
stomatologice etc.

• continua dezvoltare intr-o piata de:



Domenii de activitate

• produse pentru uz
medical & farmaceutic

• produse topice
dermatologice, dar și
alte topice utilizate în 

tratamentele 
medicale, cosmetice, 

biocide

• detergenți și
alte produse

pentru curățare
și îngrijirea
casei, uz

profesional și
personal

• dispozitive 
medicale



• formulă unică
• compatibilitate cu pielea FOARTE BUNĂ 
• eficacitate dovedită clinic - INCDMI Cantacuzino
• avizate biocid
• NU ESTE TOXIC, nu afectează persoanele şi mediul înconjurător

(conform WHO şi EPA) 
• NU ESTE DEET (pesticid) 
• Nu are efecte adverse 
• Fără parfum 

HelpicOn Spray împotriva tântarilor
• protecţie până la 8 ore, împotriva ţânţarilor, tăunilor şi a altor insecte. 
Este un produs care previne eventualele înţepături şi nu este un înlocuitor
al tratamentului medical. Conţine extract de aloe vera pentru un effect antiseptic, cicatrizant şi antiinflamator. Pentru
adulţi şi copii cu vârsta de peste 3 luni
√ Eficacitate dovedită clinic, inclusiv prin testările nr. 6/23,06,2017, de către INCDMI Cantacuzino
√ Avizat biocid nr. 4189BIO/19/12.24 de către M.S. COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE 

HelpicOn Spray împotriva căpuşelor
• protejază efficient până la 4 ore, previne muşcăturile căpuşelor, nu tratează şi nu este un înlocuitor al tratamentului
medical - prescris în cazul muscaturilor de căpuşă. Conţine extract de muşeţel (chamonilla recutita) cu efect
antiinflamator. Pentru adulţi şi copii cu vârsta de peste 3 luni
√ Eficacitate dovedită clinic, inclusiv prin testările nr. 2/19,04,2017, de către INCDMI Cantacuzino
√ Avizat biocid nr. 4189BIO/19/12.24 de către M.S. COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE

HelpicOn emulsie împotriva păduchilor
• se poate aplica copiilor de peste 1 an. Femeile gravide pot utiliza HelpicOn emulsie împotriva păduchilor, dar sub 
supravegherea medicului. Emulsia se va utiliza doar asupra zonei infestate, HelpicOn fiind o formulă uşor de utilizat, 
nu are o compoziţie grasă, nu lasă urme de grăsime, nu necesită samponare, ci doar clătire cu apă şi pieptănare
corespunzătoare.
√ Eficacitate dovedită clinic, inclusiv prin testările nr. 2/19,04,2017,  de către INCDMI Cantacuzino
√ Avizat biocid nr. 4190BIO/19/12.24 de către M.S. COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE



• Unitatea noastră de producție și laboratorul R&D localizat în Germania respectă nivelul de calitate (QM) al: GMP, ISO, IKW, 
IHK, dispozitive medicale clasa 2, VAH/DGHM.  

• Gama de produse: Biocide (dezinfectanți și repelenți), Dermatologie și Cosmetică (creme, gel, loțiuni, unguente, lichide), 
Dispozitive medicale (micro clisme), sirop, aerosol. Toate produsele pot fi înregistrate ca dispozitivele medicale clasa 2, CPNP, 
Biocide, OTC, în conformitate cu legislația UE și cu legile naționale.  

• Avem capacitatea de producție atât pentru cantităti reduse cât și pentru cantități mari (în cazul începutului unor proiecte sau
pentru clienți speciali) dar în același timp și să menținem un preț accesibil pentru clienții noștri, ajutându-i să fie competitivi. 

• Alte informații privind unitatea noastră de producție și laboratorul de cercetare și dezvoltare:  

-laboratorul nostru de cercetare și dezvoltare este echipat cu cele mai importante dispozitive necesare în activitatea de cercetare. 
-echipă specializată condusă de Dr. Udo Becker. 
-colaborarea cu cele mai importante laboratoare de testare din Europa. 
-linie de producție automatizată; echipa de producție este permanent specializată în noile tendințe. 
-laboratorul nostru este capabil să efectueze analize și teste ale produselor. 
-avem posibilitatea de a ambala produsele sub orice formă a oricărui ambalaj existent. 
-avem parteneriate avantajoase cu companii de top din producția de ambalaje. 
-în Elveția, avem propria noastră producție pentru extractele naturale utilizate în diferite produse. 
-asigurăm normele de conformitate pentru produsele și pentru companiile cliente; aprobările produsului; pregătirea documentației; fise tehnice și de 

securitate, etc. 
-oferim suport pentru servicii de marketing; grafică și design; servicii de tipărire și logistică. 

SERVICII PRIVATE LABEL



Produse cheie
 Tehnologia modernă şi materia primă de cea mai bună calitate din 

acest domeniu, sunt elementele care asigură calitatea superioară  
a produselor.

 Dedicat oricarui tip de sport, activitate fizica şi recuperare 
medicală.

 Previne şi ameliorează afecţiunile articulare şi musculare.

 Protecţie impotriva microtraumatismelor articulare.

 Uşor de utilizat.

 Orteze din bumbac tratate cu cărbune din bambus, pentru 
absorţia şi eliminarea mirosurilor neplăcute

 Bandaje elastice pentru articulaţii cu prindere tip velcro (arici).

 Orteze din neopren cu suporţi din oţel inoxidabil sub formă de arc.

 Centură lombară cu inserţii lamelare în zona spatelui.

 Orteze ajustabile din neopren de calitate superioară.



• Plasturi cu acid salicilic si fenol 

(6 buc./cut.)

• Au efect keratolitic, fiind indicat 
pentru tratamentul verucilor si 
negilor,  precum si alte afectiuni 
scuamo-crustoase.  Actiunea se 
datoreaza, solubilizarii cimentului 
care leaga lamelele formate din 
celulele plate, anucleate, ale 
stratului cornos. 



Dezinfectanti
•Toate soluțiile dezinfectante sunt :
• Ideale pentru dispozitivele de dozare,
• Pot fi utilizate impreuna cu o larga diversitațe de dispozitive și instrumente. 
• Fără emisii nocive și mirosuri neplăcute. Parfumuri naturale.
• Listate VAH-GERMANIA și certificate CEN (European Standard).
• Fabricate în Germania.

•Toate produsele pentru dezinfectarea suprafețelor sunt:
• Enumerate în listele cu testări VAH - GERMANIA ,
• Eficacitate dovedită și certificată împotriva bacteriilor, fungilor și virușilor
•(HBV, HIV, HCV).
• Fără aldehide, fenoli, halogeni și derivate ale acestora.
• Pot fi utilizate în toate spațiile medicale: spitale, cabinete medicale, saloane
cosmetice, case de îngrijire etc.
• Adecvate spațiilor de procesare/preparare a alimentelor.
• Dedicate pentru toate zonele care necesită igienizare: toalete, băi etc.
• Adaptate utilizării împreună cu dispozitivele de dozare..

•Toate produsele pentru dezinfectarea mâinilor și tegumentelor sunt :
• Delicate și protective cu pielea.
• Listate VAH-GERMANIA și certificate CEN (Standardul European).
• Ambalate în reicipiente de dimensiuni variate - ex.: 100, 250, 500, 1000 ml 
• Conțin agenți hidratanți și nutritivi ai pielii.
• Fără conţinut de aldehide, fenoli, halogeni și derivative ale acestora. 
• Gata preparate, 
• Eficace împotriva bacteriilor (incl. Tb.), fungilor și virusurilor (incl, HBV/HIV).

•Cea mai comună metodă de răspândire a agenților patogeni este
•prin intermediul mâinilor. Dezinfectarea frecventă a mâinilor reduce 
•semnificativ transmiterea agenților patogeni. Pielea obosită sau iritată 
•este dificil de dezinfectat eficient, în consecință este util să alegeți un 
•dezinfectant delicat cu pielea.


