Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації

Компанія «Т.В.К. ГРУП»
Компанія «Т.В.К. ГРУП» заснована
в 1998 р. і є однією з провідних компаній в Україні з виробництва космо
цевтиків — натуральних препаратів
на основі рослинної та мінеральної
сировини для медичної і фізичної
реабілітації, спорту, бальнеології,
косметології, здоров’я та краси.
«Т.В.К. ГРУП» виробляє препарати для прийняття ванн, аплікацій,
інгаляцій, зрошень, масажу й апаратної терапії, а також харчові мінеральні добавки і, так би мовити, препарати для душі.
Компанія розвивається швидкими темпами завдяки використанню інноваційних технологій, професійному підходу до справи
і постійному контролю за якістю продукції.
Продукція компанії сертифікована згідно зі стандартом
ISO 9001:2008. Бренд компанії — торгові марки «Dr. Pirogov»,
«Лабораторія Доктора Пирогова», «Dr. Bishoffit», «15 мінералів для
життя», позиціонується на ринку як марка надійності та якості, що
покладає особливу відповідальність на компанію і є стимулом для
подальшого розвитку.
Компанія виробляє бальзами, рідкі екстракти, сухі концентрати
для прийняття лікувально-профілактичних і оздоровчих ванн, гелі для
м’язів і суглобів, препарати на основі мінерального комплексу «бішофіт» Полтавського родовища, скипидарні ванни за класичним рецептом лікаря А. С. Залманова, селенові та магнієві фітоконцентрати,
фітопротектори, грязеві маски і обгортання, парафінові й озокеритові аплікатори та багато інших препаратів, спрямованих на підвищення захисних сил організму, поліпшення якості життя, зміцнення
здоров’я. Препарати компанії мають унікальні автентичні рецептурні прописи. Багато з них не мають аналогів. Продукція компанії
успішно застосовується в санаторно-курортних, поліклінічних та оздоровчих установах України, Казахстану та Молдови, використовується в фізіотерапевтичних клініках Литви, Польщі, Угорщини, Австрії
та США, а також реалізується через аптечні та торгові мережі, легко
й успішно застосовується в домашніх умовах. Препарати компанії —
це доступне і високоефективне вирішення багатьох проблем зі здоров’ям та задоволення численних бажань щодо краси тіла.
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Продукція компанії нагороджена знаком якості «Organic»,
 ипломами і нагородами українських і міжнародних вистад
вок. За результатами незалежного національного загальнодержавного бізнес-рейтингу компанія «Т.В.К. ГРУП» визнана
кращою в своєму сегменті і є: «Експортером року» (2011),
«Лідером галузі» (2012–2013); відзначена «Зіркою якості»
(2015–2016). За вагомий внесок у розвиток вітчизняної економіки керівники і менеджери компанії нагороджені пам’ятними
орденами і медалями.
Великий оздоровчо-профілактичний діапазон, гомеостатичний характер дії, хороша сумісність з іншими лікувальними засобами, доступність та економічність є вагомими аргументами
для широкого використання препаратів компанії як в лікувально-
оздоровчій і курортній практиці, так і в домашніх умовах.
Головними складовими успіху компанії «Т.В.К. ГРУП» були і залишаються гнучкість, лояльність політики та відкритість до інноваційних прогресивних методик і технологій. Корпоративна
етика компанії ґрунтується на поєднанні командного підходу до
виконання поставлених завдань із професіоналізмом і творчою ініціативою кожного співробітника, а також на обов’язковій
порядності та відповідальності, індивідуальному підході та лояльності до всіх учасників бізнесу, партнерів та клієнтів. Це допомагає компанії вдосконалюватися і рухатися вперед, до нових
вершин. Мета компанії — 100%-задоволення всіх сподівань,
запитів і потреб споживача.
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