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EDITORIAL DE VALÉRIE LORENTZ-POINSOT EDITORIAL DE MICHÈLE BOIRON

Cu mare emoție sărbătorim anul acesta cea de-a 90-a 
aniversare a Laboratoarelor Boiron. 

90 de ani înseamnă o viață dedicată pacienților, pentru ca 
fiecare dintre ei,  pretutindeni în lume, să poată beneficia de 
homeopatie și de alte produse de sănătate  la fel de eficiente, 
utile și sigure.

90 de ani înseamnă o viață de pasiune pentru a servi cu rigoare 
și fiabilitate pe fiecare profesionist din domeniul sănătății.

90 de ani înseamnă o viață plină de îndrăzneală, bogată în 
inovații farmaceutice, precum și în provocări asumate și care 
urmează să fie asumate. 

90 de ani înseamnă o moștenire de familie, un nume și o 
marcă ce trebuie să fie continuate în deceniile care vor veni.

Mă simt foarte mândră să mă aflu în fruntea unei companii atât de frumoase, ce a fost 
întotdeauna fidelă valorilor de umanitate și respect care îi sunt dragi. Datoria mea este 
să dau ce este mai bun pentru a motiva pe fiecare să  continue proiectul nostru cu putere, 
determinare și întotdeauna cu aceeași pasiune, pentru a răspunde nevoilor pacienților și, 
în special, ale celor mai fragili. 

Această responsabilitate este un motor de motivare incredibil! Aș vrea să le mulțumesc lui 
Michèle, Christian și Thierry Boiron pentru încrederea acordată și aș vrea, de asemenea, 
să  mă gândesc astăzi și la Jean și Henri Boiron, care ar fi fericiți să afle că ne-am reunit 
pentru a sărbători 90 de ani de existență a laboratorului pe care l-au fondat împreună.

Această aniversare a 90 de ani este, desigur, o ocazie pentru 
mine de a realiza, încă o dată, aventura magnifică a dezvoltării 
în lume a companiei  și a Proiectului său: homeopatia! 

Astăzi aș vrea să vă împărtășesc trei elemente esențiale care 
au  marcat, după mine,  acest drum al vieții companiei: 

1. Hotărârea neclintită  a fondatorilor.
Jean și Henri Boiron, ambii „șefi” ai promoției lor de 
farmaciști, absolvenți de științe și pasionați de sănătate. 
Și-au dedicat viața dezvoltării unor medicamente inovatoare, 
care sunt adevărate atuuri pentru sănătate.

2. O istorie de familie în slujba companiei.
De la gemenii Jean și Henri, care au fondat compania, la frații mei, Christian și Thierry 
care au preluat conducerea.

Au existat multe discuții, desigur, ca în toate afacerile de familie, diferențe de opinie, 
potențiale surse de conflict, dar homeopatia a triumfat întotdeauna.

Dezvoltarea companiei este rezultatul implicării tuturor membrilor familiei și, în ultimul 
deceniu, în special a noii generații. Suntem fericiți și mândri de acest lucru!

3. Un angajament extraordinar din partea întregului personal.
De la înființarea companiei, mii de angajați din Franța și din toate filialele noastre au ales 
să își dedice o mare parte din viața profesională, uneori chiar întreaga viață, proiectului 
nostru!

Contribuind cu angajamentul lor adesea pasionat și cu toate competențele lor, au fost 
formidabili artizani ai dezvoltării homeopatiei.

Valérie Lorentz-Poinsot,
Director general al Laboratoarelor Boiron

Michèle Boiron,
Farmacist și fiica unuia dintre fondatori, Jean Boiron
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BOIRON: O EPOPEE INDU STRIALĂ 100% FRANCEZĂ

POVESTEA UNUI SUCCES FRANCEZ 
În 1932, farmaciștii Jean și Henri Boiron, frați gemeni, au început să producă 
medicamente homeopatice ca răspuns  la cererea medicilor care căutau produse 
de calitate pentru pacienții lor. Ei au dezvoltat, astfel, un riguros proces francez de 
fabricație a medicamentelor homeopatice, care la acea vreme erau fabricate artizanal 
chiar de către medici. Au fost ghidați de dorința de a garanta fiabilitatea, eficacitatea 
și reproductibilitatea acțiunilor acestor medicamente.

1965 1968

1974

1982 1995 2021

1932 1969

1979 1987 2004

1933

2013-2019

1967

2019

1932-1950
Instalarea 
laboratoarelor Boiron 
în Ste-Foy-lès-Lyon 
(Rhône) cu scopul de a 
câștiga suprafață,
atât pentru 
echipamentele de 
producţie cât şi pentru 
angajaţi.

Crearea primei unități 
de producție la Lyon.

Nașterea Laboratorului 
Central Homeopatic al 
Franței, la Paris.

Crearea de către Jean 
Boiron a Farmaciei 
Homeopatice 
Rhodaniene, La Lyon.

Jean și Henri 
Boiron dezvoltă 
numeroase cercetări și 
perfecționează tehnici 
pentru a îmbunătăți 
procesele de fabricație.

Înregistrarea 
medicamentului 
homeopatic în 
Farmacopeea Franceză.

Reunificarea celor 
două entități și crearea 
oficială a Laboratoarelor 
Boiron.

Deschiderea primei 
unități de distribuție 
Boiron în Toulouse.

Deschiderea celei de-a 
23-a filiale în China.

Deschiderea unei 
platforme logistice 
internaționale de ultimă 
generație în Les Olmes 
(Rhône).

Instalarea Laboratoarelor 
Boiron în Messimy, pe 
un teren reamenajat 
de 32 de hectare care 
poate găzdui producția și 
angajații.

Deschiderea unei noi 
unități de producție în 
Montévrain (Seine-et-
Marne).

Deschiderea unei noi 
unități de fabricație în 
Messimy (Rhône).

Listare la bursă  sub 
denumirea Boiron.

Deschiderea celei de-a 
2-a filiale în Statele Unite.

Deschiderea primei 
filiale la Milano, Italia.
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FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII CHEIE
Această ascensiune fulminantă a fost realizată pe baza fuziunilor și achizițiilor 
strategice de-a lungul anilor. Iată-le pe cele mai emblematice:

În 1911, René Baudry a deschis prima Farmacie Generală Homeopatică Franceză. 
În anii 1930, întâlnirea lui Henri și Jean Boiron cu René Baudry a fost decisivă. Împreună, 
și-au împărtășit pasiunea pentru homeopatie și, în 1967, compania lui René Baudry a 
fuzionat în mod natural cu Laboratoarele Boiron.

În 1988, Laboratoarele Homeopatice 
din Franța, create de Léon Vannier 
în 1926, s-au alăturat companiei 
Boiron.

Anul 2005 a marcat achiziția Dolisos, 
Laboratoarele de Farmacologie 
homeopatică ale lui Jean Tétau, din 
punct de vedere istoric.

În 2022, Laboratoarele Boiron 
își anunță prima participație 
majoritară, în afara homeopatiei, la 
ABBI: singura companie din Franța 
care produce produse de îngrijire 
cosmetică personalizate cu ajutorul 
inteligenței artificiale și pe baza unui 
selfie.

ECHIPAMENTE  INDUSTRIALE PERSONALIZATE
FABRICATE ÎN FRANȚA

Echipamentele industriale ale Laboratoarelor Boiron sunt astăzi de ultimă generație. 
Aparatele sunt ultrasofisticate și au fost proiectate de inginerii  Laboratoarelor Boiron, 
în colaborare cu companii partenere, pentru a răspunde procesului unic de fabricație 
a medicamentelor homeopatice: tuburi, doze, monodoze sterile, creme, siropuri etc.

Beneficiind în special de cele mai noi tehnologii în materie de software de management 
și execuție pentru activitățile de producție și control, Laboratoarele Boiron investesc 
constant în cele mai avansate echipamente pentru a garanta calitatea medicamentelor 
și capacitatea de producție. În calitate de actor în industria farmaceutică, trebuie 
să respecte standarde stricte de calitate, cum ar fi Bunele Practici de Fabricație și 
Bunele Practici de Laborator.

De la înființarea lor, 
Laboratoarele Boiron au 
rămas stabilite în Franța 
cu dorința de a produce 
toate soluțiile lor de 
sănătate în țară și un singur 
laitmotiv: producerea 
de medicamente sigure, 
eficiente și durabile, care 
respectă atât pacientul, cât 
și natura.
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Granule și globule neutre
Primele medicamente homeopatice sunt 
pulberi impregnate cu substanțe active. 
Foarte repede, acestea sunt înlocuite cu 
boabe și apoi granule. În colaborare cu 
cercurile universitare și de specialitate, 
Boiron a dezvoltat și brevetat, în 1972, 
o tehnică de fabricare a granulelor și 
globulelor cu porozitate echilibrată și 
capacitate mare de retenție. Pentru a 
controla această calitate, Boiron produce 
în întregime granulele și globulele pe 

care le utilizează.

Impregnare
Și în acest domeniu, Boiron a reușit să 
inoveze pentru a dezvolta un sistem original: 
tripla impregnare. Principiul de bază constă 
în tripla impregnare dezvoltată în 1961 de 
Jean Boiron. Această tehnică, realizată 
în atmosferă controlată, se realizează în 
întregime automat. Micro-pulverizările 
și uscarea succesivă asigură o distribuție 
perfectă a diluției pe granule și globule.

O EXPERTIZĂ UNICĂ REPREZENTATĂ ÎN FIECARE ETAPĂ 
DE FABRICAȚIE

Recoltare și sortare
Cunoașterea diferitelor sușe vegetale, minerale, chimice 
și animale este unul dintre punctele forte ale companiei. 
Auditurile periodice ale locurilor de recoltare a plantelor, 
identificarea botanică și controlul riguros al calității la 

recepție garantează calitatea speciilor livrate.

Tinctura mamă
Borcanele de macerare și „mașinile de 
triturare” folosite de farmaciști la mijlocul 
secolului al XIX-lea au făcut loc unor linii de 
producție complet automatizate (brevet de 
invenție internaţional Boiron), care asigură 
un înalt nivel de calitate. Controlul electronic 
aplicat diferitelor etape ale procesului 
garantează o reproductibilitate perfectă.

Diluție
Procesul dezvoltat de Boiron pentru realizarea diluțiilor 
homeopatice este rezultatul unei căutări a perfecțiunii 
pentru a îmbunătăți eficacitatea medicamentului 
homeopatic. Tehnica dinamizării automate în atmosferă 

controlată permite o fiabilitate perfectă a diluției.
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O AFACERE DE FAMILIE VIZIONARĂ

SCURTĂ POVESTE A UNEI MARI AVENTURI DE FAMILIE 

Frații Jean și Henri Boiron, 
gemeni chiar și în pasiunea lor, 
și-au dedicat viața homeopatiei. 
Spiritul lor antreprenorial și 
rigoarea științifică le-au permis 
să facă să progreseze această 
terapeutică, an de an. Pionieri 
în cercetare și în procesele de 
fabricație, ei au contribuit, de 
asemenea, la recunoașterea și 
predarea homeopatiei în întreaga 
lume.

O POLITICĂ SOCIALĂ INOVATOARE, ÎN ADN-UL 
LABORATOARELOR BOIRON

 Încă din anii 1970, Christian Boiron a dorit să demonstreze că o companie 
se poate conduce altfel, în special prin reconcilierea obiectivelor economice cu 
aspectele sociale. Împărtășesc această ambiție, care stă la baza modelului de 
dezvoltare și organizare al Laboratoarelor Boiron, și sunt mândră să o pun în 
practică astăzi.

Vom continua, așa cum am făcut-o încă de la începuturile noastre, să 
depunem toate eforturile  pentru a păstra natura care ne furnizează materiile 
prime, să ne respectăm angajații care dau tot ce este mai bun în ei  și, în final, să ne 
satisfacem clienții, care au nevoie mai mult ca oricând să își asigure sănătatea.

 Valérie Lorentz-Poinsot, Director General al Laboratoarelor Boiron

Dezvoltarea competențelor și starea de bine la locul de muncă se află în centrul 
politicii sociale a Laboratoarelor Boiron: 

• Din 1976, au fost elaborate peste 32 de acorduri de întreprindere în favoarea 
pregătirii pentru pensionare, mobilitate, timp de lucru, sprijin pentru proiecte 
personale, asistență pentru părinții bolnavi și telemuncă,

• Angajații sunt asociați la performanța economică a companiei: rata de 
performanță, dividende, participare la profit,

• În Franța, în urmă cu 40 de ani, a fost creat un serviciu „Convivialitate”.

Povestea familiei a continuat cu copiii și, în special, cu Christian Boiron și Thierry 
Boiron, care au condus compania timp de peste 40 de ani, ajutați de sora lor Michèle.

Christian Boiron s-a alăturat companiei în 1970 și a preluat conducerea acesteia 
în 1976, până în 2005, când Thierry Boiron a fost numit director al Laboratoarelor 
Boiron. În 2011, Christian Boiron, care s-a întors în Franța după o misiune în cadrul 
filialei italiene, a devenit director general al grupului, în timp ce Thierry Boiron a 
devenit președinte al consiliului de administrație. În 2019, Christian Boiron i-a predat 
definitiv funcția de director general lui Valérie Lorentz-Poinsot.

Astăzi, Valérie Lorentz-Poinsot urmărește cu hotărâre același obiectiv: să acorde 
homeopatiei locul pe care îl merită în medicină, permițând fiecărui profesionist din 
domeniul sănătății și fiecărui pacient din lume să utilizeze medicamentele homeopatice.

 

Cu 68% din acțiuni, familia Boiron  
este foarte implicată în viața 
companiei. Acest model de afacere 
de familie permite o viziune 
pe termen lung și dezvăluie un 
atașament neclintit față de proiectul 
Laboratoarelor.

„Contribuția noastră la homeopatie a constat în transformarea preparatului 
homeopatic din stadiul de remediu în cel de medicament”. 

Jean și Henri Boiron, fondatorii Laboratoarelor Boiron

“

”

VALORILE COMPANIEI
Rigoare - Pasiune - Plăcere - Performanță
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O POLITICĂ DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ 
CORPORATIVĂ  PRIORITARĂ ȘI STRUCTURATĂ   
Politica de RSC a Laboratoarelor Boiron le angajează în fiecare zi să dezvolte produse 
de calitate și fără riscuri, care să răspundă nevoilor pacienților, ale animalelor și ale 
naturii. 

Laboratoarele Boiron și-au asumat 14 angajamente bazate pe 3 piloni. Iată câteva 
date cheie:

1. Contribuția la starea de bine angajaților 
• 97% dintre angajați au contracte pe    
     durată nedeterminată.

• 94/100 este indicele egalității de gen 
      în Franța

• 90% dintre angajați au urmat cursuri de  
      formare în 2021.

2. Conservarea mediului și a biodiversității
• A fost lansat un Manifest pentru mediu,  
     obiectiv pentru toți: zero deșeuri.

• 70 % dintre sușele vegetale provin din  
     Franța și Europa.

• 100% din plante sunt fără OMG.

• Peste 90% dintre furnizorii Boiron din  
     Franța se află în țară.

3. Crearea de valoare în mod responsabil
• Guvernare responsabilă: un Comitet de Pilotaj multidisciplinar CSR este condus 

de Jean-Christophe Bayssat, director general adjunct, farmacist șef și director de 
dezvoltare farmaceutică și referenți în materie de CSR din diferitele activități și filiale 
ale grupului.

• În rândul angajaților se face o sensibilizare activă. În 2022, se lansează un nou curs de 
formare pe tema CSR.

• Se desfășoară acțiuni de mecenat, 
sponsorizare și donație de  produse 
pentru asociații, reprezentând 
429.000 euro în 2020. 

NOU: TRASEUL SĂNĂTĂȚII 
În mai 2022, Laboratoarele Boiron au inaugurat un traseu al sănătății pe platforma 
Messimy, aflat la dispoziția angajaților. Acest traseu al sănătății propune integrarea 
activității fizice și a sportului pentru toți într-un nou mod de viață la locul de 
muncă, combinând pași adaptați fiecărei persoane, echipament de modelare a 
corpului dar și de relaxare, descoperind, în același timp, natura amplasamentului 

Messimy dintr-un unghi diferit.
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LABORATORELE BOIRON ASTĂZI

Filosofia Laboratoarelor Boiron se bazează în mod intrinsec pe respectul față de 
pacient și față de natură. Homeopatia este o soluție eficientă, utilă, respectuoasă și 
durabilă pentru sănătatea oamenilor, a animalelor și a plantelor. 

LABORATOARELE BOIRON ÎN CIFRE  

O COMPANIE FRANCEZĂ CU O PERSPECTIVĂ INTERNAȚIONALĂ 
De la înființare, Laboratoarele Boiron au dezvoltat constant principiul homeopatiei 
integrate în medicină, în întreaga lume. Dezvoltarea internațională a fost realizată 
pas cu pas, ținând cont, de fiecare dată, de contextul de reglementare local. 
 

 
În fiecare țară în care Laboratoarele Boiron sunt prezente, acestea se angajează:

• Să crească gradul de sensibilizare a autorităților publice cu privire la 
beneficiile homeopatiei pentru sănătatea publică,

• Să formeze profesioniști din domeniul sănătății,

• Să informeze pacienții cu privire la răspunsul concret pe care homeopatia 
îl oferă în multe domenii ale sănătății,

• Să obțină un statut adaptat.

„Peste tot în lume, milioane de medici, farmaciști, moașe, stomatologi, medici 
veterinari, pacienți constată zilnic siguranța, utilitatea și eficiența medicamentelor 
homeopatice: de ce să nu avem încredere în ele? Mai mult ca oricând, omenirea 
are nevoie de o medicină bogată în opinii diferite, diversă, pluralistă și integrată!”

Thierry Boiron, președintele Consiliului de administrație

Numărul 1 mondial 
în homeopatie

455 de milioane 
cifra de afaceri, 

din care 48% sunt 
generate la nivel 

internațional

23 de filiale Prezență în aproape 
50 de țări

100% din unitățile 
de producție Boiron 

din Franța

2 unități 
de producție și 

1 platformă 
logistică

15 unități 
Boiron care 

deservesc în fiecare 
zi cele 22.000 de 

farmacii franceze și 
pacienții acestora

2769 de angajați 
la nivel mondial, 
dintre care 1785 

în Franța și 984 în 
străinătate

1 laborator 
de cercetare 

integrat

153 de milioane 
de tuburi vândute în 

întreaga lume

233 de autorizații 
de punere pe piață 
la nivel mondial în 

2021
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ACEEAȘI EXIGENȚĂ  ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT
Laboratoarele Boiron rămân fidele spiritului lor și celui al familiei Boiron perpetuând 
istoria, cu dorința de a face să progreseze constant homeopatia prin axe puternice: 

• O abordare umană și respectuoasă a medicinei, corespunzătoare așteptărilor 
pacienților, atât în ceea ce privește oferta globală de îngrijire, cât și medicamentele 
puse la dispoziție acestora,

• O rigoare științifică care, combinată cu controlul etapelor de producție, 
face posibilă garantarea unor produse de sănătate de înaltă calitate pentru un 
număr cât mai mare de persoane,

• O relație strânsă cu profesioniștii din domeniul sănătății (medici, farmaciști, 
medici veterinari, ginecologi etc.) cu care Boiron a construit o relație de 
încredere și un dialog de-a lungul timpului,

• Un angajament de a face să avanseze medicina prin explorarea domeniului 
posibilităților, cu îndrăzneală și smerenie.

HOMEOPATIA ALĂTURI DE PROFESIONIȘTII DIN 
DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI DE PACIENȚI ÎN FRANȚA:  

Aproape 45.000 de medici generaliști o prescriu1.

78% dintre moașe o prescriu în mod regulat2.

Peste 2.200 de medici și farmaciști au urmat cursuri  

de formare în homeopatie în 20203.

În ultimii 2 ani, 54% dintre francezi au recurs la homeopatie 

pentru a se trata4.

77% dintre francezi au folosit deja medicamente homeopatice 

de-a lungul vieții5.

1Sursă: Studiu privind prescrierea și eliberarea de HNC (medicamente homeopatice cu denumire comună) în Franța, 
realizat de IQVIA în iulie 2021
2Studiu «Les sages-femmes libérales et l’homéopathie» („Moașele cu liberă practică și homeopatia”) realizat în 2013 
de Imago pe un eșantion de 212 moașe cu liberă practică. Dacă ne permitem să extrapolăm la numărul de moașe 
cu liberă practică din Franța în 2017, acesta reprezintă aproximativ 5.000 de moașe care prescriu în mod regulat 
medicamente homeopatice.
3Sursă: Rapoarte educaționale CEDH și CDFH 2020.
4«La Santé de demain, quelles attentes des Français ?»(„Sănătatea de mâine, ce așteptări au francezii?”) Studiu intern 
realizat on-line în perioada 3-8 martie 2021 cu 518 respondenți, pe panelul comunității de pacienți – Pôle Etudes Boiron.
5Ipsos Boiron, martie 2020

„Homeopatia mă însoțește în gestionarea durerii, cu preparate speciale care 
mi-au fost prescrise de medicul ginecolog și pe care le iau de mai mulți ani.”

Mélanie, pacientă cu endometrioză
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SOLUȚII INOVATOARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
Laboratoarele Boiron dispun de un portofoliu foarte bogat de produse care oferă 
profesioniștilor din domeniul sănătății (medici generali, farmaciști, moașe și chiar 
medici veterinari) și pacienților soluții terapeutice pentru tratarea și prevenirea unui 
număr mare de patologii, fără riscul unor efecte secundare cunoscute.

Există trei familii principale de soluții pentru sănătate:

• Medicamente homeopatice cu denumire comună
(Denumire comună latină)

Acestea se prezintă sub formă de tuburi de granule sau doze de globule. De obicei, pe 
ambalaj nu apare nicio indicație terapeutică sau posologie, deoarece profesionistul 
din domeniul sănătății este cel care stabilește indicația medicamentului și posologia 
acestuia, în funcție de fiecare persoană în parte. Orice laborator poate comercializa 
aceste medicamente homeopatice cu  denumire comună. Numele lor nu pot fi 
protejate ca mărci comerciale, deoarece sunt nume comune.

• Specialități homeopatice
Aceste specialități homeopatice sunt dezvoltate de Laboratoarele Boiron pentru 
a trata sau a preveni o afecțiune. Ele au, în general, o indicație terapeutică sau o 
mențiune de sănătate, precum și o posologie pentru utilizare în automedicație.

• Alte produse de sănătate
Printre acestea se numără dispozitivele medicale de diagnostic in vitro, suplimentele 
alimentare, produsele cosmetice și fitoterapia.

Homeopatia oferă multe avantaje:

• Se adresează tuturor: de la femeile însărcinate la sugari și vârstnici,

• Respectă corpul și natura,

• Poate fi administrată ca tratament de primă intenție pentru multe patologii 
cotidiene,

• Nu are efecte secundare cunoscute sau interacțiuni medicamentoase 
cunoscute.
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HOMEOPATIA ÎN CENTRUL
MEDICINEI INTEGRATIVE

Pentru că astăzi sănătatea nu 
este definită doar prin absența 
bolii, ci ca o stare completă 
de bunăstare fizică, mentală 
și socială; medicina trebuie 
să evolueze către o abordare 
centrată pe individ, datorită 
îngrijirii personalizate. În sinergie 
cu medicina convențională, 
abordările complementare sunt 
din ce în ce mai mult utilizate în 
întreaga lume. Ele răspund nevoii 
de a avea grijă de pacienți, pe 
lângă tratarea acestora.

Medicina integrativă reprezintă 
evoluția firească a modelului medical. În cadrul unui traseu de sănătate coordonat, 
aceasta oferă pacientului cele mai bune practici terapeutice convenționale și 
complementare. În plus, consideră că fiecare pacient este unic. El este responsabil 
pentru sănătatea sa. Sunt luate în considerare stilul de viață, dieta, activitatea fizică 
și starea sa de bine, precum și cultura și credințele sale. În acest sens, este una dintre 
cheile pentru o medicină mai umană, mai respectuoasă și mai eficientă.

Homeopatia întruchipează medicina integrativă, deoarece împărtășește principiul 
și modelul de îngrijire al acesteia. Se înscrie în medicina convențională, pentru 
că utilizează medicamente și profesioniști din domeniul sănătății. Face parte, de 
asemenea, din medicina complementară. Într-adevăr, ea permite pacienților să fie 
acompaniați pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții, făcându-i în același timp actori ai 
sănătății lor. Homeopatia corespunde atât nevoii de a trata, „CURE”, cât și nevoii de 
a îngriji, „CARE”.

„Pe lângă chimioterapie, homeopatia m-a ajutat foarte mult în ceea ce privește 
greața, problemele de piele și somnul.”

Florence, pacientă cu cancer de sân

SOLUȚIILE HOMEOPATICE AU STATUT DE MEDICAMENT. 
Medicamentele homeopatice fac obiectul unei AMM, Autorizație de punere pe piață, 
sau al unei EH, o înregistrare homeopatică, eliberată în Franța de ANSM, Agenția 
Națională pentru Siguranța Medicamentului și a produselor de sănătate.

Orice medicament poate fi comercializat numai dacă este autorizat. În urma unui 
proces strict reglementat de autorități, medicamentul homeopatic primește o 
autorizație emisă de ANSM, care garantează calitatea și siguranța acestuia.

În Franța, medicamentele homeopatice au obținut statutul de medicament în 1965. De 
asemenea, ele sunt recunoscute de Directiva europeană nr. 92-73 din 22 septembrie 
1992, care este inclusă în Directiva 2001/83/CE. Această directivă europeană 
reprezintă cadrul legal pentru medicamentele homeopatice și constituie o garanție a 
calității, fiabilității și reproductibilității.

În 2021, Laboratoarele Boiron au obținut 233 de autorizații de punere pe piață a 
soluțiilor de sănătate Boiron la nivel mondial.
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ABBI, NOUA PEPITĂ A
LABORATOARELOR BOIRON

În ianuarie 2022, Laboratoires Boiron au anunțat o participație 
de 70% la ABBI.

Cu un concept brevetat, ABBI este singura marcă din Franța 
care produce tratamente cosmetice personalizate, datorită 
inteligenței artificiale și pe baza unui selfie. O simplă fotografie 
este suficientă pentru ca o persoană să obțină în doar câteva 
secunde un diagnostic gratuit și individualizat al pielii, care o 
va ghida în elaborarea formulei, a tratamentului compus din 
ingredientele active cele mai potrivite pentru nevoile pielii sale.

După 3 ani de cercetare și dezvoltare, ABBI a dezvoltat modulul 
de inteligență artificială SkanMySkin. Acesta analizează 20 de 
zone ale feței în funcție de 7 criterii vizibile: riduri, sensibilitate, 
strălucire, pete, coșuri, luminozitatea tenului și rugozitate.

În prezent, atunci când clientul experimentează serviciul personalizat, poate alege 
să primească o cutie care include: crema personalizată (30 ML), al cărei flacon este 
gravat cu prenumele său, un ser de îngrijire cu acțiune țintită - ovalul feței, riduri 
localizate sau conturul ochilor - și o spumă de curățare în funcție de textura pielii 
- purificatoare sau calmantă - într-un săculeț din material textil, totul pentru 89€. 
Alternativ, clientul poate alege doar crema personalizată la prețul de 69 €.

ABBI, pentru Autenticitate, Stare de bine, Frumusețe și Individualité 

Cosmetice compuse din peste 95% ingrediente naturale, fără 
componente controversate și livrate într-un mod eco-responsabil

Toate tipurile și culorile de piele, tânără sau mai matură, 
feminină sau masculină

Un diagnostic de încredere, validat de dermatologi 



NOTE
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0735 844 520

Document destinat exclusiv jurnaliștilor pentru uz profesional.
Nu transmiteți și nu împărtășiți acest conținut în afara sferei profesionale.

Sănătatea voastră merită cel mai înalt respect 


