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BU SAYIDA: 

 

 

60 yıla yakın geçmişi olan Medley, Farma        
sektörüne de hizmet ve teknoloji sunmaktadır.  

Bu bültenimizde; ilaç sanayi için hammaddeler; 
yumuşak kapsül, stick ve saşe dolum makinaları 
ve ikincil paketleme için temsil ettiğimiz           
tedarikçiler hakkında kısa bilgiler paylaşmak    
istiyoruz. 

Faydalı bulacağınızı umarız. 

 

 

Saygılarımızla, 

Medley A.Ş. 
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Rousselot, gıda ve ilaç sektörleri için Clean Label jelatin ve kolajen çözümleri üreten 
lider firmadır.  

 

Sert kapsül, softjel ve tablet gibi birçok alanda kullanılabilen Rousselot 
FARMA JELATİNin özellikleri: 

 

 Farklı uygulamalarda kullanım kolaylığı  

 Mükemmel çözünürlük ve sıkıştırılma 

 Bağlayıcılık kuvveti 

 Son tüketici için yutma kolaylığı 

 

 

Fonksiyonel gummy üretiminde öne çıkan SiMoGel, hem farma hem de 
OTC alanında kullanılabilir: 

 

 Nişasta kullanımını tamamen ortadan kaldırarak hijyenik üretim sağlar 

 Mogüllerde nişasta kullanılmaması, temizlik ve enerji tasarrufu getirir 

 15 dakikadan kısa süren kurutma prosesi zamandan da tasarruf sağlar 

 Şekersiz veya şekeri azaltılmış gummy üretimi yapılabilir 

 

 
Biyomedikal uygulamalar için özel olarak geliştirilen en doğal biyomateryal 

özelliği taşıyan X-Pure ise;  

 Yenileyici tedavide 

 Parenteral (sindirim dışı) tedavi uygulamalarında 

 Hemostatik (kanamayı durduran) işlemlerde kullanılabilir. 

 

Rousselot, hidrolize kolajen peptit konusunda; balık ve sığır kaynaklı Tip 1 Peptan ve sığır 

kaynaklı Tip 2 Peptan IIm markalarıyla sektörün önde gelenlerindendir.  

 

Peptan’ın başlıca etkileri: 

 Eklem & kemik sağlığı  

 Sağlıklı yaşlanma  

 Fiziksel dayanıklılık, güçlenme 

 Cilt, saç ve tırnak güzelliği  

 Sporcu gıdası, dengeli beslenme 

Peptan IIm’in başlıca etkileri: 

 Kıkırdak dokunun korunması 

 Kıkırdak enflamasyonunun azaltılması 

 Kireçlenme tedavisine destek 



Geçmiş, bugün ve geleceği birlikte ele alarak değişimi yaratma vizyonuyla 
hareket eden CUBEGEL’in mottosu; sürekli gelişimdir. 

İlaç ve gıda sektöründe yeni teknolojileri kullanarak yeni 
makineler tasarlayan ve özellikle ilaç sektöründe birçok 
patentli ürünü bulunan CUBEGEL’in avantajları arasında;  

 tecrübeli teknik ekibin yetkin arge desteği 

 hızlı teslimat 

 yetkin teknik servis 

 kalitede süreklilik sayılabilir.  

CUBEGEL 2007’de Kore’de kurulan  

yumuşak kapsül hatları tasarımcısı ve 
üreticisidir. 

1926 yılında kurulan Südzucker, 27 şeker fabrikası ve yılda yaklaşık 
5 milyon ton şeker üretim kapasitesiyle, sektörü domine eden yüksek 
kaliteli şeker üreticilerinden biridir. 

 

Firmanın Compri serisi, direkt sıkıştırılabilir formuyla instant ürün, 
tablet ve efervesan üretiminde kullanıma hazırdır.   

Südzucker şeker fabrikalarının 3’ü bütünüyle farma   
sektörüne odaklanmış olup, talebe uygun tailor-made 
ürün de üretilebilmektedir. 
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Bugün 80’den fazla ülkede makineleri bulunan InvPack, 
sachet ve stick pack konusunda uzmanlaşmıştır.  

Cama, paketleme çözümler i sunan bir  firmadır . Çalışmalar ını üç 

kategoriye ayırmak mümkündür: 

 İkincil paketleme makineleri 

 Robotik çözümler 

 Anahtar teslim çözümler 

CAMA, pick and place robotları, karton şekillendirme ve 

kapama makineleri, kolileme makineleri ile müşterilerine 

Endüstri 4.0 çerçevesinde özel ikincil paketleme/kutulama 

çözümleri sunmaktadır.  

CAMA GROUP, kişisel bakım, kozmetik, OTC ve evde bakım sektörlerinde hem yerel 
hem de çok uluslu oyuncuların artan talebini karşılamaya odaklanan yeni PHHC 
(Kişisel, Sağlık ve Evde Bakım) Bölümünün yaratıldığını duyurdu.  

 

PHHC Bölümü, yüksek hız, paketleme esnekliği ve kompakt yerleşim ile karakterize 
edilen yüksek oranda özelleştirilmiş çözümler sunar.  

VFFS (vertical form fill seal) makine üreticisi InvPack 20 yılı 
aşkın süredir multidisipliner bakışla ve 4.0 teknolojisiyle ilaç, 
gıda, kozmetik ve süt sektöründe hizmet vermektedir. 
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