
 
 

 
 
Nekaj  informacij o  podjetju. 
 
 
Podjetje SORIA NATURAL  smo ustanovili pred 30 leti z enim samim namenom: da se posvetimo lastnemu organskemu gojenju, 
pridelavi in proizvodnji izdelkov  iz zdravilnih rastlin. 
 
V Soriji Natural  pridelujemo zdravilne rastline in skoraj ves osnovni material,  ki ga uporabljamo za izdelke na lastnih plantažah, 
na več kot 300 hektarjih zemlje. Vsi izdelki  so  narejeni iz čistega pridelka, kjer so natančno upoštevana priporočena pravila 
(E.E.C.) N824/2007 Sveta Evropske skupnosti  o biološki pridelavi živil. Polja imamo na severu Španije  ob izviru reke Duero v 
deviško čistem okolju na 1.200 metrov nadmorske višine, kjer daleč okoli ni nobene industrije. Ugodno  podnebje, zemlja in voda 
pomagajo, da aktivne učinkovine zdravilnih  rastlin ostanejo homogene. 
 
      Dolgoletne izkušnje o organski pridelavi rastlin,  z modernim laboratorijem in več kot 400 zaposlenimi je SORIA NATURAL eno 
izmed vodilnih podjetij na področju naravne medicine v Evropi.  V tem času smo si pridobili popolno zaupanje naših kupcev v  
kvaliteto naših izdelkov.  
    Tovarna, ki meri v celoti 15.000 m2,  ima najsodobnejši raziskovalni, razvojni in inovacijski center, ter laboratorij za kontrolo 
kvalitete opremljen z visoko efektivno moderno tehnologijo, ki sodi v najbolj razvite na tržišču.   
 
Najsodobnejša tehnologija v podjetju SORIA NATURAL, ki je eno izmed vodilnih podjetij v Evropi  na področju Fitoterapije 
omogoča, da lahko nudimo učinkovitejše proizvode iz zdravilnih zelišč, ki so od šest do  petindvajset krat učinkovitejše od 
tinktur, ki se pridobivajo s tradicionalnimi metodami  maceracije in namakanja.  Vse zahvaljujoč novim tehnologijam kot 
»superkritična tekočina« in »Liofilizacija«. 
 
Certifikati:  V SORIA NATURAL delamo po mednarodnih normah GMP, ISO-9001 in ISO-14001, kar jamči, da so naši izdelki 
izdelani po najvišjih standardih kvalitete in varovanja okolja  ter s certifikati o biološki pridelavi surovin. 
 
Že več kot 30 let SORIA NATURAL razvija številne analitične metode za preverjanje količine  aktivnih sestavin v zdravilnih 
rastlinah. Nekatere izmed njih so  v  Evropski farmakopeji izbrali kot uradne metode za analize. 
 
Kakovost in varnost končnega izdelka  se  zagotavlja s temeljitim nadzorom nad kvaliteto od sajenja rastlin do končnega 
produkta. Vsi izdelki  gredo skozi nadzor stroge kontrole kvalitete kot:  čisti pridelek,  mikrobiološke analize, analize pesticidov in 
ostankov plaguicidov, analize ostankov težkih kovin, analiza radioaktivnosti in študije nespremenljivosti aktivnih učinkovin. Z 
navedenimi analizami SORIA NATURAL zagotavlja vrhunsko kvaliteto in učinkovitost svojih izdelkov za obdobje treh let. 
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