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A segurança 
dos nossos
Clientes!

Terapeuta de MTC + 

 Consumador MTC

Todos os fluxos de trabalho são documentados (SOP),  
desde da preparação à expedição. 
Os nossos funcionários são especificamente formados 
(produção e programa informático TI-AP) 
e regularmente  auditados 
pelo gerente de qualidade.

Todas as anomalias são 
relatadas oficialmente num 

(jornal diário) e ações de 
melhoria são realizadas.

Produção:
O nosso novo espaço foi desenvolvido especialmente para o nosso 
trabalho, as salas de preparação estão em conformidade com os 
padrões de higiene da indústria alimentícia. 
Nós projetamos um gráfico de qualidade constantemente 
monitorado e melhorado.

Nossa 
Sociedade:

Ativa no setor de MTC
desde os anos oitenta,

os fundadores lançaram 
a Sinolux em 1990.

O nosso próprio local no Luxemburgo: 800m2 
dedicados a MTC, com um ambiente e  

equipamentos avançados.

LUXEMBURGO

Controlo de chegada:
Cada planta é mantida em quarentena, passando a inspeção dos produtos e dos certificados,
uma amostra é retirada para arquivamento.
Nós damos a cada lote o seu próprio número com um código de barras para acompanhar o 
produto em todos os níveis.

SOP
Standard Operating Procedures
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Profissionalismo
Trabalhar em conjunto   

Garantia de 
Qualidade!Qualidade!

 Qualidade



Caminho  Qualidade

- Desde 1996,  é certificada pelo GMP e opera  
   sob ISO 7, GAP e TQM.

- Quase 20.000 m2 de espaço ao mais recente 
   nível tecnológico.

- 4 gerações de plantas medicinais.

- Preço para inovação e introdução de  
   produtos sem enxofre.

- Um dos maiores fornecedores de produtos  
   MTC para hospitais em toda a China.

- Distribuidor global de ervas chinesas.

Seleção de plantas:
Inspeção de plantas, 
identificação e 
confirmação da
segurança do produto.

Resultado das Análises:
Certificação de que os produtos são conformes as normas 
mais elevadas.
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Horticultores:
-  Eles são sensibilizados e formados para reduzir os     
   pesticidas e tornarem-se orgânicos.
-  Os produtores são certificados BPA (Boas Práticas      
   Agrícolas).
-  Eles respeitam a proteção das espécies.

Controlos:

Teste Organoléptico: 
Exame visual, teste, odor e aparência das plantas!

Exame microscópico: 
Utilização de análises de alta tecnologia.
Cromatografia HP-TLC e HPLC: confirmação de identidade 
dos produtos em causa e a garantia das suas perfomances.

Teste químico: 
Metais pesados e pesticidas: chumbo, 
cádmio, mercúrio, arsênico, aflatoxinas.

Auditoria Externa: 
Um laboratório externo para 
confirmar as análises.

Certificados: 
Número de lote e certificado.

O vosso 
Especialista

em Plantas Chinesas

Nosso
fabricante em 

Anguo

ALFÂNDEGA
Nós importamos as nossas ervas de acordo com os regulamentos da UE.
Cada carga é cuidadosamente controlada pelas autoridades aduaneiras:
      - Controlos sistemáticos (100%) de todos os documentos de transporte.
      - Controlos fisicos: amostras de produtos analisados por um laboratório    
        especializado.
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