
Fagron Herbs - Breweries

182 jaar ervaring op het vlak van kruidengeneeskunde, dat is wat Fagron u elke dag opnieuw biedt.  Aan deze buitengewone kennis 
van de medicinale planten, hebben onze deskundigen een dimensie toegevoegd; met name het voortdurend streven naar kwaliteit.  
De Fagron kwaliteitsrichtlijnen vereisen  dan ook dat alle medicinale planten en plantenpoeders, strikt geanalyseerd worden 
vooraleer ze op de markt komen.
 
Fagron NV heeft een uitgebreid plantengamma (merk Pharmaflore) verzameld. Met meer dan 500 variëteiten kunt  u voor al uw 
eindproducten de juiste ingrediënten bij Fagron verkrijgen.

De natuur is vrijgevig. Haar heilzame werking is eindeloos!

Fagron worldwide

fagron.be	 Fagron NV - Textielstraat 20 - 8790 Waregem - Belgium
 Tel: +32 (0) 70 233 111 - Fax: +32 (0) 70 233 126 - industry @fagron.be

Fagrons
missie	en	strategie

Fagrons strategie focust op de 
optimalisatie en innovatie van 
magistrale farmaceutische 
bereidingen. Als wetenschappelijk 
en magistraal R&D-bedrijf, wil 
Fagron het therapeutisch bereik van 
de voorschrijvende arts vergroten 
zodoende een op maat gemaakte 
farmaceutische zorg mogelijk 
te maken. Door zijn activiteiten 
ondersteunt Fagron zijn klanten als 
uniek verkoopspunt en verbetert de 
levenskwaliteit van de patiënt. 

Onze	waarden

� Klant is nummer 1

� Ondernemerschap

� Snelheid van uitvoering

� Resultaat georiënteerd

� Innovatie

� Handelen als een globale marktleider

 

Wie	is	Fagron?
Van lokale speler tot globale marktleider voor gespecialiseerde farmaceutische 
oplossingen in slechts 20 jaar. Met meer dan 1.500 werknemers in 30 verschillende 
landen, voorziet Fagron 200.000 klanten wereldwijd van kwaliteitsvolle producten, 
concepten en oplossingen.

Ons uitgebreid gamma aan innovatieve producten, ontwikkeld door Fagron R&D, 
en meer dan 5.000 actieve farmaceutische ingrediënten (API’s), excipiënten, 
ontvlambare producten  en kruiden zijn dagelijks en wereldwijd toegankelijk voor de 
farmaceutische, veterinaire, nutraceutische, cosmetische en voedingsindustrie. Ons 
aanbod bevat ook een reeks andere producten zoals verpakkingsmateriaal, capsules, 
apparatuur, balansen en allerlei labo-instrumenten en -voorzieningen.

Meer dan 200 Fagron-apothekers ontwikkelen continue nieuwe, unieke producten
en concepten om tegemoet te komen aan de groeiende, globale vraag naar op maat 
gemaakte producten. Wij zijn een wetenschappelijk R&D-bedrijf dat de volledige focus 
legt op de optimalisatie en innovatie van farmaceutische oplossingen.

De	kracht	van	aankoop,	productie,	en	
kwaliteitsmanagement	gecombineerd!
Aankoop
Fagron heeft inkoopkantoren in Zuid- en Noord-Amerika, Europa en sinds 2012 ook in 
Shanghai (China). Dit brengt Fagron dichter tot ’s werelds grootste producenten van 
grondstoffen, wat wereldwijd inkopen mogelijk maakt vlakbij die productiesites. Dit 
resulteert in een volledige traceerbaarheid en een hoge kwaliteitsstandaard. On-site 
producentenaudits, (her-)kwalificaties en regelmatige performance assessments 
garanderen een continue controle over Fagrons productportfolio. 

Productie	
Fagron produceert naast de standaard producten ook producten, op maat van 
de behoeften van de klant.  Dit alles binnen een productienetwerk met eigen 
productiefaciliteiten en contractproducenten op drie continenten, die allen voldoen 
aan de recentste nationale en internationale standaarden. 



Fagron Herbs

Het Fagron gamma, merk Pharmaflore, bestaat uit een 500-tal verschillende gedroogde kruiden en planten die meer dan 1.500 
referenties omvatten. Deze zijn te verkrijgen in verschillende verpakkingen.

Speciaal voor brouwerijen hebben we kleine verpakkingen (50 gram tot 1 kg) en grote verpakkingen (5 tot 1.000 kg) op voorraad.
Deze gedroogde kruiden hebben we in verschillende vormen:

� Gedroogde kruiden: geheel, gesneden of poedervorm

� Plantendelen: bloem, blad, wortel of stengel

� Kruidenextracten: droog of vloeibaar

� Mengelingen

Kwaliteit	voorop!
De kwaliteit van onze producten is onovertreffelijk dankzij strikt gekozen leveranciers en analyses 
van aankoop tot verkoop.

Wanneer de geneeskrachtige planten door onze leveranciers geleverd worden, worden zij in 
quarantaine gezet. Daar blijven ze totdat in het labo de nodige analyses worden uitgevoerd.  
Wanneer de labo-uitslagen positief zijn, worden de producten door onze kwaliteitsafdeling 
vrijgegeven en komen ze in ons magazijn terecht. 

Daarna worden ze door onze verpakkers in de speciaal voorziene ruimtes in de juiste verpakkingen 
geconditioneerd. Alle producten voldoen aan alle kwaliteitseisen vooraleer ze bij U terechtkomen.

Kwaliteitsbeheersing is een belangrijke missie: elk Fagron product wordt met de grootste zorg geproduceerd en verpakt. Onze 
productiesite in Deux-Acren voldoet aan de wettelijke bepalingen op het gebied van de kwaliteit van voedingsmiddelen (HACCP). 

We beschikken over een volledige traceerbaarheid van alle producten op basis van een lotnummer, vermeld op de verpakking. Door 
een productie methode afgestemd op IFS en HACCP richtlijnen, verzekeren we de constante in kwaliteit van onze producten en zo  
ook de werkzaamheid ervan.

*International Featured Standards

** Hazard Analysis and Critical Control Points

*** Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Productassortiment

Reeds meerdere jaren behoren brouwerijen, stokerijen en andere voedingsindustrieën tot ons trouw klantenbestand. Elk op hun 
beurt verwerken zij onze planten als een natuurlijk onderdeel van hun eindproduct. 
Door de snelle rotatie van de producten zoals oranjeschillen, korianderzaadjes en andere aromatische kruiden (steranijs, gember,...)
garanderen wij de versheid en de efficiëntie voor de brouwer of stoker.
Deze gedroogde kruiden en planten hebben we steeds op voorraad om een correcte leversnelheid te garanderen.

Enkele veelgevraagde kruiden in deze toepassingen zijn: 

Bezoek onze website www.fagron.be rubriek Fagron Herbs voor ons volledig assortiment!

Product Latijnse	naam Geur	en	smaak

Oranjeschil Citrus aurantii amarae aromatisch, licht zoet, licht bitter

Koriander Coriandrum sativum l. aromatisch, pittig, licht zoet, licht bitter

Koriander poeder Coriandri fructus aromatisch, pittig, licht zoet, licht bitter

Zoethoutwortel Glycyrrhiza glabra aromatisch, licht zoet, bitter

Anijs Pimpinella anisum l. aromatisch, zoet, licht kruidig

Jeneverbes Juniperus communis l. aromatisch, pittig, bitter

Kruidnagel Caryophyllus aromaticus l. aromatisch, pittig, pikant

Kaneel Cinnamomum zeylanicum aromatisch, pittig, pikant, licht zoet

Engelwortel Angelica archangelica aromatisch, licht zoet, warm, pittig, licht bitter

Laurierblad Laurus nobilis aromatisch, pikant, licht bitter

Paradijszaad Amomum meleguetta aromatisch, pittig

Gember Zingiber officinale pittig, pikant

Langetermijnrelaties met onze leveranciers Gecontroleerde opslag en handling omstandigheden

Jaarlijks aankoopproces na het oogsten Analysecertificaten van al onze producten

Interne en Externe Audits Zorgvuldige selectie van de beste origine volgens visuele, 
analytische en prijs competitieve selectie criteriaIFS*| HACCP** | FAGG***


