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Poznaj nas
Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. jest jednym 
z prekursorów polskiego przemysłu farmaceutycznego. 
Krakowska firma została założona w 1994 roku w opar-
ciu o rodzimy kapitał i od ponad 25 lat stale się rozwija. 
W swojej ofercie posiada substancje do receptury 
aptecznej w różnych formach oraz produkty, bez których 
nie może się obejść żadna domowa apteczka – wodę 
utlenioną, spirytus salicylowy czy syrop prawoślazowy – 
a także nowoczesne preparaty marek trilac®, Rinozine®, 
Amaderm, Laktomag B6, helsi®, AMATUSSiN®, antichole-
steran® oraz Cynkokrem®. Poza produkcją na potrzeby 
własnych marek AMARA świadczy usługi w zakresie 
produkcji kontraktowej. Firma realizuje zamówienia na 
wytwarzanie produktów leczniczych, suplementów 
diety, kosmetyków i dermokosmetyków.

Od początku swojej działalności AMARA pomaga leka-
rzom i farmaceutom w tworzeniu oraz realizacji indywi-
dualnych planów leczenia dla pacjentów. Firma wspiera 
autonomię decyzji terapeutycznych lekarzy, wierząc, że 
jako producent substancji recepturowych przyczynia 
się do celowanych i indywidualnie dobranych terapii 
mających bezpośredni wpływ na zdrowie pacjentów.

Ponad 25 letnie doświadczenie 
na rynku farmaceutycznym

2 zakłady produkcyjne,  
100% polski kapitał

Krakowski producent produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, 
kosmetyków, dermokosmetyków 
i suplementów diety

Pionier w produkcji substancji 
farmaceutycznych (API)

Dostawca surowców 
farmaceutycznych

Najwyższe standardy jakościowe

Ponad 300 zatrudnionych 
pracowników w Polsce

Przyznane certyfikaty

AMARA od lat konsekwentnie realizuje wszelkie wymagania prawne i regulacje, przede wszystkim 
zaś spełnia oczekiwania klientów dotyczące najwyższej jakości, funkcjonalności oraz bezpieczeń-
stwa dostarczanych produktów. W Spółce wdrożono najwyższe standardy jakości potwierdzone 
certyfikatem Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice – GMP). Spółka posiada 
również wdrożone standardy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice – GLP).
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Produkty

Nasze marki

W swojej ofercie posiada około 450 substancji do receptury 
aptecznej w różnych postaciach, szereg rozpoznawalnych 
produktów leczniczych galenowych, suplementy diety, 
kosmetyki oraz dermokosmetyki.

CSR Prowadzona z wieloma sukcesami działalność operacyjna umożliwia spółce AMARA systematyczne 
zwiększanie aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Uważamy, że prowadzenie 
działalności biznesowej pociąga za sobą obowiązek pracy na rzecz społeczeństwa. Chcemy, aby 
inicjatywy ZF AMARA przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności. Oto kilka z nich:

1. Jako producent produktów leczniczych, niezbędnych w obliczu wojny, nie pozostaliśmy obojętni i przekazaliśmy 
do Ukrainy 23 palety zawierające spirytusy salicylowe, wodę utlenioną oraz płyny dezynfekujące.

2. Od lat dorzucamy swoją cegiełkę w postaci fantów na loterię – zebrane środki finansowe są przeznaczane na 
wyjazdy wakacyjne dla dzieci z najuboższych rodzin z okolicy oraz wsparcie Katolickiego Domu Kultury Eden.

3. W 2022 roku stworzyliśmy program do pracowników aptek „Bufet dla pszczół”, w którym wraz z farmaceutami 
utworzyliśmy 1 ha łąk kwietnych, co przełożyło się na 40 kg wytworzonego miodu.

4. Dodatkowo firma jest inicjatorem i organizatorem bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i farmaceutów w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Zasady Zapisywania i Wykonywania Leków Recepturowych, 
obejmującej najważniejsze informacje dotyczące aspektów prawnych jak i merytorycznych. Program objęty 
jest Honorowym Patronatem Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej.

Sypkie

Nalewki

Płynne

Podłoża

Spirytusy

Oleje

Mimo dużej ilości preparatów gotowych 
dostępnych na rynku wielu lekarzy docenia 
skuteczność pewnych receptur i chętnie 
zapisują je swoim pacjentom.

PRODUKTY - RECEPTURA APTECZNA  
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