
 
EU támogatásból kezdődött meg az allergiás és gyulladásos kórképek prevenciójára és kiegészítő 

kezelésére alkalmazható étrend-kiegészítő termékek fejlesztése biominőségű homoktövis 

felhasználásával 

 

A "BIO-DROG-BERTA" Termelési, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Piacorientált kutatás-fejlesztési 

tevékenység támogatása" című pályázati kiíráson. 

A projekt a Szegedi Tudományegyetem több kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézetének bevonásával 

valósul meg, melynek célja az allergiás és gyulladásos kórképek prevenciójára és kiegészítő 

kezelésére alkalmazható étrend-kiegészítő termékek prototípusának kifejlesztése, a cég által 

termelt biominőségű homoktövis felhasználásával. 

 

A fajszi telephelyű, BIO-DROG-BERTA Kft. fő jelmondata "Terülj, terülj bio asztalkánk - 

Magyarország!", mint a vállalkozás alapításakor megfogalmazott vízió, mára már megvalósítási 
programmá fejlődött. Ennek a programnak részeként fejlődött ki az elmúlt két évtized alatt az a 
sajátos módszertan, amely segítségével a cég képessé vált arra, hogy nagyüzemi méretekben, 
gazdaságosan állítson elő bio-élelmiszereket, és hogy az étrendkiegészítő termékgyártók egyik 
legfontosabb beszállítójává válhassék. Fontos elvük a fenntarthatóság, amely szakmai munkában, 
módszertan kidolgozásában és az üzleti filozófiában mutatkozik meg leginkább. Termékeik kiváló 
minőségét, hozzáállásukat igazolja, hogy üzleti partnert még nem vesztettek, és első üzletfelükkel 
már tizennyolc éve folyamatosan bővülő kapcsolatot tartanak fenn. Ennek a két fő elvnek a szem 
előtt tartásával érhették el mára már azt a kimagasló eredményt, hogy hazánkban a bio-élelmiszerek 
piacán piacvezető szerepet töltenek be, és hihetetlen kreativitással tudják fókuszban tartani az 
országosan több sebből vérző fűszerpaprika és egyéb fűszerek programját az ő bio-világukban. 
Megalapozott és dinamikusan fejlődő külföldi kapcsolatokkal rendelkeznek, mind a környező 
országokban (11 uniós tagállam), mind pedig Svájcban. 
 

A BIO-DROG-BERTA Kft. által EU támogatásból megvalósítandó projekt célja egy magas 
feldolgozottsági fokú, biztonságosan alkalmazható, étrend-kiegészítő termékcsalád alapjául szolgáló 
hatóanyag kialakítása, azaz a prototípus homoktövis növényből kinyert, tudományosan igazolt 
allergiás tüneteket csökkentő hatású étrendkiegészítő adalék. Az étrend-kiegészítő alapja a pályázó 
által előállított biohomoktövis termés, amelynek allergiás tüneteket csökkentő hatását az 
együttműködő partnerek, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézete, 
illetve a Farmakognóziai Intézete kísérleti módszerekkel igazolják. 
 
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.bioberta.hu oldalon olvashatnak. 
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