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«Біонорика» – лідер 
фармацевтичного ринку серед 
виробників фітопрепаратів

Професор Міхаель Попп, голова правління компанії «Біонорика»

За час свого існування компанії «Біонорика» вдалося змінити 
уявлення про рослинні препарати. Трохи історії: в 1933 році 
Йозеф Попп заснував компанію, яка виготовляла лікарські препарати 
на основі рослинних екстрактів. Нині головою правління компанії 
є його онук, професор Міхаель Попп. Понад 85 років «Біонорика» 
займається розробкою безрецептурних препаратів на рослинній основі. 

У 29 років взявши на себе відповідальність за сі-
мейний бізнес, професор М. Попп дотепер очолює 
компанію і невтомно працює над її розвитком. За об-
сягами продажів і якістю продукції «Біонорика» 
впевнено утримує лідерство у Європейському регіоні.

Свій шлях до успіху компанія розпочала з препа-
рату Синупрет®, який на той час був представлений 
тільки в Німеччині.

З кожним подальшим роком «Біонорика» роз-
ширювала асортимент, а  отже, свої можливості. 
 Циклодинон®, Мастодинон®, Клімадинон®, Синупрет® 
і Канефрон® Н – препарати, які сьогодні часто вико-
ристовуються в практиці як сімейного лікаря, так 
і вузького спеціаліста. Ці рослинні лікарські засоби 
добре відомі не лише в  Німеччині, а й у цілому світі.

Фітоніринг –  науковий підхід
до виробництва рослинних ліків

У чому ж секрет успіху компанії «Біонорика»?
В одному зі своїх інтерв’ю Міхаель Попп сказав, що 

для виробництва ефективного продукту недостатньо 
мати якісну сировину, важливі також виробництво 
й екстракція. Саме ці фактори є базисом унікальної 
концепції, що отримала назву «фітоніринг».

Ця концепція має певну етапність. Спочатку в Ін-
ституті хімії рослин, розташованому в м. Інсбрук 
 (Австрія), визначають активні речовини, які чинять 
терапевтичний ефект. Потім знаходять у природі рос-
лини, які містять максимальну концентрацію виявле-
них біологічно активних компонентів, і розмножують 
ці рослини без зміни біометричних показників.

Подальший процес автоматизовано: за допомогою 
сучасного обладнання робітники компанії в місцях 
культивування визначають ідеальний час для збору 
рослин. Варто зазначити, що виробництво повністю 
виключає вплив людського фактора, що дозволяє 
забезпечити високу якість рослинних екстрактів. 
Далі проводяться фармакологічні дослідження від-
повідно до міжнародних стандартів. Поряд із цим 
виконуються токсикологічні дослідження для під-
твердження безпеки препаратів. Так у фітонірингу 
виглядає виробничий цикл, тож зрозуміло, що пре-
парати компанії «Біонорика» дійсно унікальні, адже 
створити генерик фітонірингового засобу просто 
неможливо.

Цього року компанія «Біонорика» отримала одну 
з найпрестижніших нагород у сфері фармакологіч-
ного бізнесу –  премію «Панацея». Цією відзнакою 
компанія вшанована за проєкт «Фітотека®». У рамках 
цього проєкту в аптеках обладнано спеціалізовані 
відділи, де кожен відвідувач має змогу придбати рос-
линний препарат, ефективність і безпеку якого дове-
дено в численних клінічних дослідженнях, а також 
може отримати спеціалізовану консультацію з пи-
тань фітотерапії.

Дослідження для сталого розвитку
Компанія «Біонорика» постійно інвестує в до-

слідження та розвиток своєї продукції. Слід ро-
зуміти, що дослідження препарату на рослинній 
основі коштує щонайменше 10 млн євро і триває 
не один рік. При цьому варто брати до уваги й пов’я-
зані з випробуванням ризики, адже передбачити, 
яким буде його результат –  позитивним або ж ні, 
неможливо. Попри це для  «Біонорики» як для відпо-
відальної й авторитетної фармацевтичної компанії 
процедура обов’язкового дослідження продукту 
є рутинною.

Найчастіше за дизайном це подвійні та потрійні 
сліпі порівняльні дослідження, тобто спрогнозувати 
результати нереально, оскільки ні пацієнт, ні лікар 
не знають, який саме препарат приймає конкрет-
ний учасник –  досліджуваний, альтернативний чи 
плацебо. У такий спосіб досягається максимальна 
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Україна 
Німеччина
РФ
Білорусь
Казахстан
Узбекистан



www.health-ua.com
ФАРМКОМПАНІЯ

ПРЕДСТАВЛЯЄМО

41

об’єктивність. Підраховуючи всі затрати, треба три-
мати у фокусі й те, що завжди існує ймовірність 
непередбачуваної ситуації або фінансових збитків. 
Ще один принциповий аспект –  необхідність надати 
для дослідження реальний препарат і його плацебо, 
виготовити яке коштує доволі недешево.

Людський капітал –  найбільша цінність 
компанії

Показовим є ставлення керівництва компанії 
до рядового персоналу. Професор М. Попп в одному 
зі своїх інтерв’ю розповів, що дає можливість своїм 
співробітникам, які досягли пенсійного віку, продов-
жувати роботу в компанії. Він пояснює це рішення 
тим, що люди, які працюють у компанії «Біонорика» 
понад 40 років, набули надзвичайно цінного дос-
віду і накопичили великий обсяг знань, які потрібно 
використовувати для успішного поступу бізнесу. 
Своєю чергою, робітники пенсійного віку мають 
можливість підтримувати якість життя на стабільно 
високому рівні, адже розмір пенсії менший, ніж за-
робітна плата.

Не менша увага приділяється тим, хто тільки роз-
починає кар’єру. Як зауважив професор М. Попп, «ми 
працюємо на перспективу і фінансуємо діяльність 
за рахунок власних джерел». Для талановитої молоді 
діють програми, що дозволяють отримувати стипен-
дію на навчання в одному із найпрестижніших за-
кладів світу –  Гарвардському університеті. Саме тому 
компанія «Біонорика» неодноразово отримувала пре-
мію як найкращий роботодавець Німеччини.

Препарати з доведеною ефективністю
Продуктовий портфель компанії «Біонорика» 

включає засоби для терапії різноманітних захво-
рювань. У сфері гінекології довели свою ефектив-
ність Мастодинон®,  Клімадинон®, Клімадинон® 
Уно,  Циклодинон®. Рослинний негормональний 
препарат Мастодинон® використовується в  лі-
карській практиці з  метою нормалізації гормо-
нального фону, зменшення болючості грудної за-
лози, покращення  самопочуття при альгоменореї. 
 Фіброзно-кістозна мастопатія, передменструальний 
синдром,  порушення менструального циклу на фоні 

 недостатності  жовтого тіла є показаннями до засто-
сування препарату Мастодинон®.

Клімадинон® і  Клімадінон® Уно пом’якшують 
симптоми клімактеричного синдрому. Циклодинон® 
показаний для лікування порушень менструального 
циклу, спричинених гормональним дисбалансом.

Дія препарату Канефрон® Н спрямована на ліку-
вання запальних захворювань органів сечовивідних 
шляхів у дорослих і дітей. Препарат зменшує біль 
і різі під час сечовипускання, за наявності конкре-
ментів сприяє їх виведенню; у комплексному ліку-
ванні підвищує ефективність антибактеріальної 
терапії. Про високу безпеку цього засобу свідчить 
те, що він дозволений до застосування у вагітних 
жінок і з успіхом використовується багато років 
в акушерстві та гінекології.

Препарати Синупрет®, Бронхипрет®, Імупрет®, 
 Тонзипрет® якнайкраще зарекомендували себе в лі-
куванні захворювань дихальних шляхів.

Нині у своїй практичній діяльності лікар має по-
слуговуватися стандартами доказової медицини. 
Як європейські, так і вітчизняні терапевтичні наста-
нови засновані на результатах клінічних досліджень, 
у яких доведена ефективність запропонованих підхо-
дів. Привертає увагу факт, що деякі препарати ком-
панії «Біонорика» включені в протоколи надання лі-
карської допомоги в різних країнах світу. Наприклад, 
препарат Синупрет® рекомендований відповідним 
протоколом до застосування в Німеччині та в Укра-
їні. Канефрон® Н проходить процедуру включення 
в національні рекомендації в Польщі.

З турботою про здоров’я
На думку професора М. Поппа, в Україні люди 

приділяють більшу увагу своєму здоров’ю, ніж 
у   Німеччині. Можливо, це  пов’язано з  тим,  що 
в цьому питанні кожен покладається на себе, а не на 
державу. Очевидно, саме тому й українські жінки 
більш відповідально ставляться до свого здоров’я. 
У Німеччині ж населення забезпечене необхідним 
медичним супроводом, тож занадто розраховує 
на підтримку з боку держави. Непоодинокими є ви-
падки, коли пацієнт, очікуючи на покриття фінан-
сових витрат з боку страхових компаній, втрачає 

дорогоцінний час. З урахуванням цього компанія 
«Біонорика» проводить багато заходів, спрямованих 
на підвищення обізнаності пацієнтів про можливо-
сті фітотерапії в подоланні тих чи інших проблем 
зі здоров’ям.
Підготувала Ольга Бублієва

Виготовлення препарату Синупрет®: від рослини до лікарського засобу
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