
Laboratorium Medisan is er voor u.
Of u zichzelf nu ziet als klant, afnemer of opdrachtgever, 
wij willen samen met u werken aan het verwezenlijken van uw ambities en behoeftes. 



Al 30 jaar is Laboratorium Medisan een hoogwaardige private label producent en leverancier voor 

gerenommeerde A-merken, huismerken, drogisterijen en farmaceutische ketens, marketing- en 

sales organisaties en distributeurs.

Laboratorium Medisan biedt het Full Service Concept aan. 

Van ontwikkelen, produceren en/of verpakken van capsules, vloeistoffen, 

poeders, softgels, licaps of tabletten tot de consumentverpakking.

Onze producten ontwikkelen we op basis van 

natuurlijke en biologische actieve ingrediënten, 

indien mogelijk verkregen uit duurzame 

bronnen.

Laboratorium Medisan “Let nature care for health”

Laboratorium Medisan werkt permanent aan een groenere wereld. Daarbij spelen we in op de 
modernste wetenschappelijke inzichten voor het initiëren, ontwikkelen en produceren van 
gezondheidsproducten, medical devices (medische hulpmiddelen), sportproducten en specifieke 
therapeutische producten voor binnen- en buitenlandse markt.

Full Service Concept

Onze producten zijn bestemd voor iedereen die bewust 

met welzijn en gezondheid omgaat en hebben tot doel:

•   Het preventief beschermen van de gezondheid.

•   Het ondersteunen en bevorderen van de gezondheid.

•   Het stimuleren en optimaliseren van lichaamsfuncties    

    die in disbalans zijn.

Doel



Wat biedt Laboratorium Medisan?

Productontwikkeling, productie en uitgebreide dienstverlening waarbij kwaliteit 
en werkzaamheid van het product voorop staan.

Wetenschap Kwaliteit USP’s

Gezondheidsclaims Wetgeving Marktadvies

Ingrediënten van onberispelijke 
kwaliteit geleverd door ons 
wereldwijde netwerk van 
leveranciers vanaf de bron

Unique Selling PointsDe laatste wetenschappelijke 
inzichten

Advies met betrekking tot 
wettelijke aspecten en 

etikettering

Marktadvies, informatie
en trends

Gezondheidsclaims bij
productconcepten

Visie
De natuur inzetten voor de gezondheid van de mens en dier, “Let nature care for health”



De kenmerken van Laboratorium Medisan

Samen met u ontwikkelen en produceren wij productconcepten met ‘Unique Selling Points’ (USP).
Dit is de basis voor een samenwerking met u als partner in business en voor een succesvolle 
gezamenlijke groei.

•  Van idee tot consumenten eindproduct, ofwel een Full Service Concept.

•  Productontwikkeling op maat met innovatieve karakter.

•  Kwaliteit en werkzaamheid van het product staat voorop.

•  Kennis en ervaring van product en markt zowel nationaal als internationaal.

•  Het wereldwijde netwerk draagt bij tot informatievoorziening inzake marktinformatie en markttrends.

•  Uitstekende prijs- en kwaliteitsverhouding.

•  Flexibele en betrouwbare partner in dienstverlening.

•  Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.

Grondstoffen

•  Grondstoffen als belangrijkste positie in het bedrijf.

•  Wereldwijde inkoop van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen bij de bron.

•  Permanente nieuwe ontwikkelingen van ingrediënten, die worden toegepast in vernieuwende productconcepten.

•  Ons netwerk garandeert continuïteit en biedt kwalitatieve producten aan te bieden tegen marktconforme prijzen.

Productie

•  State of Art productiefaciliteit waarin het volledige productieproces plaatsvindt in een 1400m2 gevalideerde    

   cleanroom overeenkomstig de EU GMP classificatie A&D.

•  Voldoet aan de internationaal geldende farmaceutische standaard (GMP).

•  Uniek in kleine en grote batchgroottes.

Certificeringen

•  Voedselveiligheid FSSC – 22000, HACCP

•  BIO (SKAL)

•  Veterinair (NVWA)

•  HALAL (m.b.v. Halal Audit Company, HAC)

   registratie mogelijk



Segmenten

Kernwaarden
Continu verbeteren en versterken van “Samenwerken, Kwaliteitsbewust en Verantwoordelijk” 
in relatie tot “Awareness” vormen de basis van ons succes.



Full Service Concept

Laboratorium Medisan is een creatieve en ambitieuze organisatie met veel kennis en ervaring. 
Uw succes is ons succes en gezamenlijk zorgen wij voor continue groei met bestaande en nieuwe 
producten.

Wij ontzorgen u van A tot Z.



Kwaliteit op nr. 1

Het kwaliteitsbeleid is gericht op het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit 
van de gezondheidsproducten, medical devices, sportproducten en specifieke 
therapeutische producten, die Laboratorium Medisan ontwikkelt en produceert.

De productieomstandigheden per batch zijn volledig controleer- en registreerbaar.

De strenge kwaliteitscontrole houdt in:

•  Onze kwaliteitscontroles resulteert in 100% traceerbaarheid.

•  De kwaliteit wordt gewaarborgd door de grondstoffen zoveel mogelijk in te kopen bij de bron.  

•  Uitgebreide kwaliteitscontroles vinden plaats gedurende elk productieproces. 

•  In elke fase van het proces worden monsters genomen om de kwaliteit en veiligheid van het eindproduct te 

   garanderen.

•  Van elke productiebatch worden  samples bewaard voor eventuele latere controles.

Ondersteuning
Laboratorium Medisan gaat voor partnerschap met u, 
het sleutelwoord voor succes.

Kwaliteitsborging

Omdat de kwaliteit in het DNA zit, is Laboratorium Medisan voorzien van de noodzakelijke certificaten, die tot 

stand komen na inspecties, audits en validaties van de nationale overheid en andere internationale kwaliteitsinstanties.

Het Research & Development (R&D) team

Ons R&D team vertaalt uw wensen en eisen en geeft advies over productontwikkeling, kwaliteits- en 

technische aspecten, wetenschappelijke onderzoeken en -publicaties, klinische studies, dosering 

en fysiologie.



Skrynmakker 11
8447 GH Heerenveen
The Netherlands

+31 513 468 910
info@lab-medisan.com
www.lab-medisan.com

Bijzonder trots presenteren wij onze productiefaciliteit!

U bent van harte welkom in het mooie Friesland.




