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Palkittua laatua
Erinomaisia tuloksia

Synergy WorldWide on vakuuttunut siitä, että luonnollisten lisäravinteiden 

valmistajien pitää keskittyä vain yhteen asiaan: SINUN TERVEYTEESI.

Luonnollisista ravintolisistä on vähitellen tullut osa valtavirtaa, ja alalle tulvii 

yrityksiä, joiden tavoitteena on hyötyä “seuraavasta hittituotteesta” . Laaduk-

kaiden tuotteiden valmistaminen onkin jäänyt joillakin yrityksillä taka-alalle . 

Synergy WorldWide ei kuulu niihin .

Tämä esite selittää yksityiskohtaisesti sen uskomattoman tarkan prosessin, 

jonka avulla Synergy varmistaa, että sinulle lähettämämme tuotteet tuovat 

mahdollisimman erinomaisia tuloksia . Synergy pyrkii kaikin tavoin varmista-

maan asiakkaidensa terveyden ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä . Tämä 

koskee sekä käyttämiämme raaka-aineita, testausmenetelmiä, tuotantolaitok-

siamme että tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöämme .

Kiitämme sinua Synergy WorldWiden toimintaan tutustumisesta . Toivomme 

että seuraavista tiedoista on sinulle iloa ja hyötyä .
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Yhteistyökumppaneina alan huiput

Vuodesta 2000 alkaen Synergy WorldWide on 

kehittänyt alan parhaita luonnollisia ravintolisiä 

yhteistyössä Nature’s Sunshine Products -yhtiön 

kanssa .

Nature’s Sunshine Products on luonnollisen ravin-

tolisäalan jättiläinen, joka on saavuttanut alan ar-

vostetuimmat palkinnot vankkumattoman laatuun 

keskittymisensä ansiosta . Perustamisestaan vuodesta 1972 lähtien Nature’s Sun-

shine Products on aina asettanut laadun etusijalle, minkä ansiosta sen kehittämät 

valmistusprosessit ja tuotantolaitokset ovat maailmanlaajuisesti huipputasoa .

Nature’s Sunshine Products osti Synergy WorldWiden vuonna 2000 . Synergy 

hoitaa oman markkinointinsa, myyntinsä ja hallintonsa . Tuotekehityksemme ja 

tuotantomme kuitenkin perustuu Nature’s Sunshinen erikoisasiantuntemukseen: 

tämä huippuyritys on saanut tunnustusta yhtenä maailman parhaimpien ja tulok-

sekkaimpien tuotteiden valmistajana .
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Oikea toimintapa

Tunnet vanhan sananparren:

“Jos haluat, että asia tehdään oikein, sinun pitää tehdä se itse.”

Tämän vuoksi Synergy WorldWide ohjaa itse omaa valmistus- ja testausprosessi-

aan yhteistyössä Nature’s Sunshine Productsin kanssa . Me yksinkertaisesti kieltäy-

dymme jättämästä tuotteidemme laatua jonkun toisen käsiin .

Valmistamalla tuotteet oman yrityksemme sisällä voimme myös valvoa 

tuotteidemme tuotantoympäristöä. Näin voimme olla varmoja seuraavista:

✔	Käyttämämme raaka-aineet ovat puhtaita ja virheettömiä, koska 

testaamme ne itse ennen tuotannon aloittamista .

✔	Valmisteemme ovat tehokkaita, koska kehitämme ja testaamme ne itse .

✔	Raaka-aineet ja valmiit tuotteet varastoidaan oikein, koska 

varastoimme ne itse .

✔	Tuotteemme ovat puhtaita, koska puhdistamme 

valmistuksessa käytettävät koneet itse .

✔	Valmistukseen käytetään oikeita laitteita, 

koska määritämme mitä laitteita tarvitsemme 

ja hankimme ne, ja omat mekaanikkomme ja 

teknikkomme huoltavat käyttämämme laitteet .

Koska Synergy WorldWide tekee tämän kaiken itse, se 

hallitsee täysin koko tuotantoprosessia . 

Me huolehdimme siitä, että kaikki tehdään juuri oikein, 

koska kyseessä on sinun terveytesi.
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Huippuluokan menetelmät

Tuotekehityksemme ja tuotteiden testaus perustuu erittäin tarkkaan laadunvar-

mistukseen . Laadunvarmistusprosessissa tarkistetaan, että tuote toimii odote-

tulla tavalla: ensin kehitetään menetelmä, jota testataan toistuvasti niin kauan, 

että voidaan varmistua joka kerran samasta lopputuloksesta .

Synergy WorldWiden tutkija varmistaa testausmenetelmän luotettavuuden 

toistamalla sitä määrätyn määrän; tällöin hän varmistaa, että tulokset ovat joh-

donmukaisesti samat . Jos testitulokset ovat hyväksyttävät, hän siirtää testin 

toiselle tutkijalle, joka toistaa sen uudelleen . Jos molempien tutkijoiden saamat 

tulokset ovat hyväksyttäviä, testi toistetaan eri mittauslaitteilla . Täydellinen laa-

dunvarmistus edellyttää, että tulos määräytyy prosessin perusteella eikä vaih-

tele tutkijan, testauslaitteiden eikä minkään muun ulkopuolisen tekijän mukaan .

Sovellamme tätä laadunvarmistusohjelmaa kaikkiin prosesseihimme, alusta 

loppuun . Kun esimerkiksi puhdistamme valmistusastiat, haluamme varmistaa 

niiden täydellisen puhtauden . Otamme astiasta näytteen ja teemme näytteestä 

viljelmän, josta tarkistetaan mahdollinen mikrobikasvu . Jos kasvua esiintyy, tie-

dämme, että käyttämämme puhdistusmenetelmä ei ollut riittävä, ja kehitämme 

uuden menetelmän . Ennen kuin puhdistusmenetelmä hyväksytään, sen pitää 

läpäistä kolme peräkkäistä hygieniatestiä .

Laadunvarmistuksen tavoitteena on tasainen laatu . Täydellistä laatua ei saada 

aikaan, ellei yhdenmukaisuutta voida varmistaa . Laadunvarmistuksen avulla 

selvitämme, millaisia tarkistuksia ja säätöjä tarvitaan omien standardiemme 

ylläpitämiseen, jotta voimme tuottaa parasta laatua olevia tuotteita jokaisessa 

tuotantoerässä .
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Synergy WorldWide - ja Nature’s 

Sunshine Products -yhtiöiden 

käyttämien validoitujen (pätevien) 

menetelmien kokonaislukumäärä . 

646
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Korkealaatuiset ainesosat

Tuotteidemme laadun perustana ovat laaduk-

kaat ainesosat . Kaikki toimittajat seulotaan 

etukäteen, ja heidän tuotantomenetelmänsä 

testataan . Toimittajien täytyy lähettää meille 

näytteitä ainesosien raaka-aineista, jotta voimme 

varmistaa heidän testiensä ja omien testiemme 

yhdenmukaisuuden .

Lähetämme jokaiselle tavarantoimittajalle eritte-

lyt raaka-aineita koskevista vaatimuksistamme . 

Hyväksyttyjä alihankkijoita valvotaan jatkuvasti: 

tarkkailemme alihankkijoiden suoritustasoa ja annamme heille kuukausittaista 

palautetta aikataulussa pysymisestä, hylätyistä tuotteista, reagointinopeudesta 

ja muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa alihankkijan valmiuteen toimittaa kor-

kealaatuisia ainesosia .

Lisäksi auditoimme säännöllisesti ali-

hankkijoitamme . Vierailemme vuosittain 

alihankkijoiden tuotantolaitoksissa ja audi-

toimme tuotantolinjat . Meillä on kymmeniä 

toimittajia, jotka käymme läpi noin 40-50 

tuotantopaikan vuosivauhdilla .  

Vaikka työskentelemmekin läheisessä yhteistyössä tavarantoimittajiemme kans-

sa, saatamme joskus huomata, että jokin tietty raaka-aine-erä ei vastaa laatuvaa-

timuksiamme . Tällöin hylkäämme raaka-aine-erän ja lähetämme sen takaisin toi-

mittajalle tämän omalla kustannuksella . Hylkäämme vuosittain noin 5 prosenttia 

meille toimitetuista raaka-aineista .

Vierailemme 

tavarantoimittajiemme 

tuotantolaitoksissa joka 

vuosi.
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Tarkka laadunvarmistus

Kun olemme vastaanottaneet raaka-aineet, niiden pitää läpäistä viiden vuoro-

kauden laaduntarkastus ja -testaus, joilla varmistetaan raaka-aineiden puhtaus ja 

tehokkuus . Jos raaka-aine ei läpäise testiä, emme käytä sitä . Ainoastaan parhaat 

raaka-aineet ansaitsevat Synergy WorldWide -tunnuksen .

Laadunvalvontaprosessissa käytetään neljää erillistä laboratoriota: yritti-, mine-

raali-, vitamiini- ja mikrobiologista laboratoriota . Laboratoriot ovat edellyttäneet 

Synergy- ja Nature’s Sunshine -yhtiöiltä suurinvestointeja . Jokaisessa laboratori-

ossa työskentelee useita tutkijoita kokopäiväisesti ja ne on varustettu miljoonien 

dollarien arvoisilla testauslaitteilla . Päivitämme ja täydennämme laitteistoa jatku-

vasti . Näin varmistamme, että olemme laadun suhteen aina alan huipulla .

Et jätä mitään sattuman varaan terveytesi suhteen . Tämä on myös meidän pe-

riaatteemme . Tästä syystä teemme yli 600 testiä, joiden avulla määritämme 

raaka-aineiden ja valmistamiemme tuotteiden laadun, puhtauden ja tehokkuu-

den . Testien avulla varmistamme, etteivät raaka-aineet sisällä esim . salmonellaa, 

aflatoksiineja ja melamiinia .

Testejä tehdään koko valmistusprosessin ajan aina raaka-aineen vastaanotosta, 

sekoituksesta ja kapseloinnista valmiiseen tuotteeseen . Jos valmistusprosessin tai 

valmiin tuotteen testi epäonnistuu, otamme lisänäytteitä ja varmistamme tulok-

set uusintatestauksella . Jos tuote ei läpäise testiä jossain vaiheessa, se vedetään 

pois tuotannosta .
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Seuraavassa esittelemme muutamia testeistämme, joilla 

varmistetaan Synergy WorldWide -tuotteiden laatu ja 

tehokkuus.

•	 Fourier-muunnos-infrapunaspektrometri: Laite infrapunaskannaa raaka-

aineen . Näin varmistetaan raaka-aineen koostumus, mahdolliset epäpuhtaudet 

ja vierasaineet .

•	 Ohutlevykromatografia: Tunnistaa kasvilajin lisäksi käytetyn kasvinosan . Sen 

avulla tehdään tarkistuksia myös mahdollisten epäpuhtauksien, vierasaineiden 

ja toksiinien varalta .

•	 Korkean erotuskyvyn nestekromatografia: laite määrittää nestemäisen liuot-

timen avulla raaka-aineen puhtauden ja tehokkuuden . Sen avulla varmistetaan 

myös pakkauksiin merkityt tiedot .

•	 Geigermittari: Testaa useita säteilymuotoja .

•	 Tuhkausuuni: Varmistaa näytteen puhtauden tuhkaamalla raaka-ainenäytteet 

700 °C:ssa .

•	 Hiukkaskoon ja tilavuuspainon määrittäminen: Varmistaa mittauksen oikeat 

annostelutasot .

•	 UV/Vis-detektori: Määrittää raaka-aineen puhtauden ja tehokkuuden tuote-

merkintöjen tietoja tukemaan .

•	 Kaasukromatografia: Testaa tuotteen puhtauden, tehokkuuden ja mahdolliset 

torjunta-aineet .

•	 ICP/MS-massaspektrometri: Mittaa kaikki jaksollisessa järjestelmässä luetellut 

mineraalit, raskasmetallit mukaan lukien, miljardisosan tasolla .

•	 Elohopea-analysaattori: Testaa kaikki raaka-aineet ja valmiit tuotteet eloho-

peaesiintymien varalta .
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Alan johtavat standardit

Koska inhimillinen tekijä kuuluu osana kaikkeen tuotantoon, var-

mistamme tuotantoprosessin yhdenmukaisuuden ja tarkkuuden 

noudattamalla hyvää tuotantotapaa (Current Good Manufacturing 

Practices, CGMP) . Hyvään tuotantotapaan kuuluvat seuraavat te-

kijät:

•	 Ravintolisien prosessoiminen yhdenmukaisesti tavalla, joka täyt-

tää laatuvaatimukset .

•	 Ravintolisien valmistaminen johdonmukaisesti tuotetietojen, 

puhtauden, vaikuttavien aineiden pitoisuuden ja koostumuksen suhteen .

Hyvän tuotantotavan mukaisuus kattaa myös seuraavien vaatimusten noudat-

tamisen:

•	 Tuotantolaitosten suunnittelu ja rakentaminen huoltovaatimusten mukaisesti .

•	 Puhdistus

•	 Oikeat tuotantotoiminnot

•	 Laaduntarkastusmenettelyt

•	 Lopputuotteen tai vastaanotettujen ja prosessoitavien raaka-aineiden testaus

•	 Kuluttajareklamaatioiden käsittely

•	 Asiakirjojen säilyttäminen
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Tuotantohenkilöstö saa joka päivä puhtaat työvaatteet . Työntekijät 

vaihtavat puhtaat työvaatteet työpaikalle tullessaan . Työvuoron 

päättyessä he pukeutuvat taas omiin vaatteisiinsa ennen poistu-

mista . Vierailijoiden pitää noudattaa samoja hyvän tuotantotavan 

mukaisia määräyksiä liikkuessaan tuotantotiloissa . He pukevat 

ylleen pitkähihaiset laboratoriotakit, kenkäsuojat ja hiussuojukset .

Hyvän tuotantotavan mukaiset CGMP-standardit rajoittavat tuotteidemme altistu-

mista työntekijöiden ja vierailijoiden aiheuttamalle kontaminaatiolle . Tämä on yksi 

monista tekijöistä, jotka varmistavat tuotteidemme parhaan mahdollisen laadun .

Huippuluokan henkilökunta

Synergy WorldWide- ja Nature’s Sunshine Products -yhtiöillä on palveluksessaan 

alan parhaita ja lahjakkaimpia henkilöitä johtamassa tuotetutkimusta, -kehitystä ja 

-testausta . Tutkimus- ja kehityshenkilöstöömme kuuluu toistakymmentä tutkijaa, 

joilla on mm . farmakognosian, analyyttisen kemian tai tekniikan tohtorin ja kandi-

daatin tutkinnot . Nämä tutkijat ovat julkaisseet artikkeleita yli sadassa tieteellisessä 

julkaisussa ja lehdessä, ja monet heistä kuuluvat teollisuusyritysten hallintoneuvos-

toihin ja yliopistojen hallituksiin eri puolilla Yhdysvaltoja .

Tutkijoiden ohella myös muu henkilökuntamme muodostuu alan osaajista . Tuoteke-

hitykseen ja tuotteiden valmistukseen osallistuva henkilöstö on saanut monipuolisen 

koulutuksen, ja heidän pitää uusia useita sertifiointeja vuosittain . Näin varmistetaan, 

että henkilökunta tuntee uusimman teknologian ja työprosessit .

Työntekijöiden pysyvyyttä osoittavat tunnusluvut ovat tärkeä osoitus Synergy- ja 

Nature’s Sunshine -yhtiöiden työntekijöiden kaliiperista . Tuotantolaitostemme 

yli 200 työntekijästä lähes 70 prosenttia on ollut palveluksessamme vähintään 5 

vuotta, ja lähes puolet työntekijöistä on työskennellyt yrityksessämme yli 10 vuotta . 

Työntekijöiden uskollisuus kertoo yrityksemme laadusta ja korvaamattoman henki-

löstömme omistautumisesta työlleen .
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Uusin teknologia

Alamme parhaat testausjärjestelmät edellyttävät muutakin kuin tutkijoiden 

nopeaa ajattelukykyä ja näppäriä käsiä: tulokselliseen työskentelyyn he tarvit-

sevat käyttöönsä myös parhaat laitteet . Säilyttääksemme laadullisesti johtavan 

asemamme, Synergy WorldWide on tehnyt suuria investointeja huippuluokan 

testauslaitteisiin .

LAADUNVARMISTUSLABORATORIOT

Jokainen yrityksemme neljästä laadunvarmistuslaboratoriosta (yrtti-, mine-

raali-, vitamiini- ja mikrobiologinen laboratorio) sisältää miljoonien dollarien 

arvosta laitteita, joita uusitaan jatkuvasti teknologian kehittyessä . Hankimme 

esimerkiksi äskettäin induktiivisesti kytketyn plasmamassaspektrometrin 

(ICP/MS), joka maksoi lähes 190 000 Yhdysvaltain dollaria . Siinä on lämpö-

tilaohjattu sumutuskammio ja oktopoli reaktiojärjestelmä (ORS) . Uusi ICP/

MS-massaspektrometri käsittelee helposti tuotantoomme liittyvän suuren 

näytemäärän, ml . valmiit ja prosessoitavat tuotteet, raaka-aineet, ja näyte-

testauksen . Laitteen käyttämä liuotemäärä on entistä pienempi ja se tuottaa 

vähemmän jätettä, mikä puolestaan vähentää ympäristövaikutuksia .
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ASTIAMENETELMÄ

Tuotantolaitoksissamme käytetään L . B . 

Bohle -astiasekoitusjärjestelmää . Astia-

järjestelmä sisältää neljä kartiomaista 

astiaa, 40 sekoitusastiaa, PM 2000 -as-

tiasekoittimen, HS 2000 -astianosturin, 

esisekoitusastian, jossa on 300-litrainen 

ja 50-litrainen astia kehitystarkoituksiin, 

kaksi astioiden pesuasemaa ja HEPA-

suodattimilla varustetut kuivaushuoneet .

Tämä lääketeollisuuden laiteluokituksen mukainen astiajärjestelmä on suun-

niteltu poistamaan suoran ja ristikontaminaation mahdollisuus . Ruostumat-

tomasta teräksestä valmistetut astiat vähentävät valmistusaineiden altistu-

mista kontaminaatiolle sekä siirtotarvetta säiliöstä toiseen . Niiden ansiosta 

tuotteisiimme kosketaan valmistusvaiheessa mahdollisimman vähän suoraan 

käsin .

Käytössämme on kahta astiakokoa: 800 ja 1 800 litraa . Käytön jälkeen molem-

mat astiatyypit pestään omissa erikoispesuhuoneissaan . Pesussa käytetään 

suodatettua vettä ja pesuainetta, ja astiat huuhdotaan puhtaalla vedellä . Puh-

taat astiat siirretään erikoisrakenteisiin kuivaushuoneisiin, jotka lämmitetään 

+60 °C:een . HEPA-suodattimet ehkäisevät astioiden altistumisen ilman kautta 

tapahtuvalle kontaminaatiolle kuivumisen aikana .
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ASTIOIDEN TÄYTTÄMINEN JA SEKOITTAMINEN

Astioiden täyttö alkaa vastaanottohuoneessa, jossa laatutestauksen läpäis-

seet ja hyväksytyt raaka-aineet mitataan . Jokainen ainesosa kulkee kartio-

myllyn läpi, joka varmistaa, että mahdolliset paakut siivilöidään hienoksi 

jauhoksi . Kartiomyllyt tyhjentyvät putkeen, joka johtaa keruuastiaan .

Kun kaikki valmistusohjeen mukaiset raaka-

aineet on mitattu astiaan, se punnitaan . 

Tulosta verrataan spesifikaatioon ja varmis-

tetaan, että sisältö vastaa täysin valmistus-

ohjetta . Astia suljetaan ilmatiiviillä kannella, 

jotta pölyhiukkasia tai muita ilmassa olevia 

partikkeleita ei pääse astiaan tuotantolai-

toksessa kuljettamisen aikana . Kansi estää sekä vierasaineiden aiheuttaman 

kontaminaation että tuotteiden välisen ristikontaminaation ja varmistaa, että 

valmisteemme pysyvät puhtaina alusta loppuun asti .

Tiiviisti suljetut astiat siirretään sekoitushuoneeseen, jossa ne kiinnitetään as-

tianosturiin ja sekoittimeen . Astia nostetaan ilmaan, jossa sekoitin pyörittää 

sitä varovaisesti, jotta seoksesta tulee tasainen . Kannessa olevien työkalujen 

avulla sekoitetaan raaka-aineita astian pyöriessä . Tämän menetelmän avulla 

taataan erinomainen sekoitusteho, ja erilliset rakeet säilyvät ehjinä .

Astiamenetelmä 

varmistaa, että 

valmisteemme ovat 

puhtaita alusta 

loppuun asti.
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VEDENPUHDISTUS

Vesi on monien tuotteiden tärkein ainesosa . 

Synergy WorldWide on varustanut tuotan-

tolaitoksensa huippuluokan vedenpuhdis-

tusjärjestelmillä, josta on etua erityisesti 

nestetuotesarjamme valmistuksessa . Käänteis-

osmoosimenetelmä takaa, että valmistamis-

samme nestetuotteissa käytetty vesi on erittäin 

laadukasta .

Käytössämme on nelivaiheinen puhdistusjärjestelmä:

1 . Talousvesi kulkee aktiivihiilisuodatinjärjestelmän läpi, joka poistaa vedestä 

kloorin ja monia muita kemikaaleja, joita siihen on lisätty vesilaitoksella .

2 . Vedenpehmennysjärjestelmä pienentää veden kivennäispitoisuutta .

3 . Pehmeä vesi kulkee käänteisosmoosi-vedenpuhdistimen läpi, ja ultraviolet-

tilamppu poistaa vedestä loput epäpuhtaudet .

4 . Puhdistettu vesi siirtyy turvallista säilytystä varten steriiliin 4 500 litran 

säiliöön .

Puhdistettu vesi johdetaan jatkuvaan vesikiertoon, joka kulkee koko tuotanto-

laitoksen läpi . Ennen jakelukiertoon siirtoa vesi suodatetaan vielä 1,0 mikronin 

esisuodattimella, jonka jälkeen se puhdistetaan toisella ultraviolettivalolla ja 

0,2 mikronin absoluuttisella suodattimella . Tätä puhdasta, suodatettua vettä 

käytetään kaikkien nestetuotteidemme valmistukseen ja puhdistustarpeisiin 

tuotantolaitoksissamme .

ILMANLAATU

Synergyn tuotantolaitos on rakennettu siten, että kaikki kontaminaatio-

mahdollisuudet on rajattu mahdollisimman vähäisiksi . Tämä koskee myös 

rakennuksen sisäilmaa . Erikoisrakenteinen ilmansuodatusjärjestelmä elimi-

noi ilmateitse siirtyviä epäpuhtauksia kaikkialla tuotantolaitoksessa . Kaikki 

ulkopuolelta tuleva ilma kulkee suuritehoisen suodatusjärjestelmän kautta 

tuotantotiloihin . Ilma poistuu pölynkeräysjärjestelmän kautta eikä sitä kier-

rätetä takaisin muihin rakennuksen osiin . Tietyissä tuotantotiloissa käytetään 

paine-erojärjestelmiä ilmavirran rajoittamiseen, mikä ehkäisee mahdollista 

ristikontaminaatiota .
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NESTEIDEN KÄSITTELY

Synergy WorldWiden ravinnelisäjuomat 

valmistetaan kehittyneessä astiajärjestel-

mässä, johon kuuluu kolme 2 840 litran 

sekoitusastiaa . Astiat voidaan sulkea ilma-

tiiviisti, mikä varmistaa juomien puhtauden 

ja estää kontaminaatiota . Juoma myös 

sekoittuu astioissa tehokkaasti ja seokses-

ta tulee rakenteeltaan tasainen . Astioiden 

suuri koko takaa myös entistä suuremman 

tuotantokapasiteetin .

Järjestelmästä käytetään lyhennettä CIP (Clean in Place), joka tarkoittaa 

itsenäistä automaattista itsepuhdistusprosessia . Muiden järjestelmien osat 

täytyy irrottaa ja puhdistaa yksittäin . CIP-järjestelmä on näitä tehokkaampi, 

ja laadunvarmistuksesta vastaava henkilökuntamme on varmistanut puhdis-

tusmenetelmän toimivuuden .
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TABLETTITUOTANTO JA TABLETTIEN PÄÄLLYSTYS

Neljä tabletinpuristinta toimii viitenä päivänä viikossa kahden työvuoron 

ajan . Tabletteja tutkitaan ja valvotaan tarkasti; näin varmistetaan niiden oi-

kea valmistustapa ja korkea laatu . Laitteiden käyttäjät testaavat säännöllisin 

väliajoin tablettien painon, kovuuden ja liukenevuuden . He varmistavat, että 

tabletit ovat tuotespesifikaation mukaisia .

Kolme erittäin nopeaa Manesty-puristinta valmistaa yli 75 000 tablettia tun-

nissa, ja yksi Stokes 550 -puristin valmistaa lisäksi 20 000 tablettia tunnissa . 

Puristimet valitaan jokaisen tuotteen valmistusspesifikaation perusteella .

Raaka-aine tulee puristimeen yläpuolella olevalta tasolta, ja puristin puris-

taa tabletin kahden tonnin puristusvoimalla . Puristetut tabletit kerätään ja 

siirretään päällystystilaan, jossa 1,5-metrinen Accelacoaters-ruisku sumuttaa 

tableteille päällystettä tablettien pyöriessä kourussa . Tablettien päällystys-

toimenpide on herkkä häiriöille, joten laitteiden käyttäjät valvovat prosessin 

vaiheita tarkasti .
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BOSCH-KAPSELOINTILAITE

Jokainen kahdeksasta kapselointi-

laitteesta valmistaa jopa 150 000 

kapselia tunnissa . Suurin kapa-

siteetti on huippuluokan Bosch 

2500 -kapselointilaitteella . Sen tie-

tokonepohjainen ohjausjärjestelmä 

valvoo koneen sisäistä toimintaa, 

ja laite tekee jopa oman laaduntar-

kastuksensa . Laitteessa on sisäinen 

vaaka, joka punnitsee satunnaisesti 

kapseleita ja vertaa niitä laitteen 

muistiin ohjelmoituihin asetuksiin . Jos punnittu kapseli on toleranssin ulko-

puolella, tietokone säätää itse asetuksiaan, 

jotta prosessi olisi tarkempi . Jos virhe on 

tämän edelleen toistuu, kone sammuttaa 

itse itsensä ja antaa käyttäjälle hälytyksen . 

Kapselointilaite 

punnitsee kapseleita 

sattumanvaraisesti ja 

vertaa testituloksia 

ohjelmoituihin 

asetuksiin.
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ERÄNUMEROT

Synergyn rekisteröinti- ja dokumentointijärjestelmät ovat samanlaisia kuin 

lääketeollisuudessa käytettävät järjestelmät .

Ensiksi jokaiselle tuotantolaitokseemme 

saapuvalle raaka-aineelle annetaan oma 

eränumero . Sama koskee laitoksessa 

valmistettuja tuotteita . Tämä numero 

tallennetaan aina tuotteen käytön ja tes-

tauksen yhteydessä, toimenpiteen tar-

koituksesta riippumatta . Eränumerojen 

avulla Synergy voi jäljittää raaka-aineen 

tai tuotteen koko tuotantoprosessin 

ajan, jolloin sen tarkka sijainti ja tila on 

tiedossa jatkuvasti .

Järjestelmän ansiosta käytettävissä on runsaasti tietoja, jotka perustuvat 

valmiin tuotteen eränumeroon: valmistusaika, käytetyt raaka-aineet, raaka-

aineiden alkuperä, laadunvarmistustestien tulokset, käytetyt laitteet ja jopa 

näiden laitteiden käyttäjä tuotteen valmistuksen aikana . Eränumeroiden 

avulla voimme myös jäljittää tuotenäytteitä, mikäli tuotantoa pitää tutkia 

jälkeenpäin .

Synergy käyttää tietokonepohjaista seuran-

tajärjestelmää, jonka avulla se voi hallinnoi-

da tuotteiden valtavaa kokonaismäärää ja 

vähentää inhimillisen erehdyksen mahdolli-

suutta . Käytämme FIFO-järjestelmää (First 

In, First Out), jonka avulla kustannukset on 

minimoitu (raaka-aineita ei varastoida liian 

pitkään) ja tehokkuus maksimoitu (jokainen 

tuote-erä on tuore ja tehokas) .

Tietokonepohjainen järjestelmä auttaa varmistamaan, että jokainen tuote 

säilytetään tuotekohtaisesti sopivalla varastoalueella . Tietyt tuotteet ja ma-

teriaalit vaativat erityisolosuhteita, jotta niiden tehokkuus ja vaikutus säilyy . 

Varastoon on rakennettu erityisalueita näitä tuotteita ja niiden erikoisvaati-

muksia varten .

Synergy voi seurata 

raaka-ainetta tai 

tuotetta koko 

tuotantoprosessin 

ajan.



TUOTTEIDEN VARASTOIMINEN

Synergy WorldWide investoi tuotteidensa valmistamiseen paljon voimava-

roja, koska haluamme sinun ja asiakkaidemme saavan niiden käyttämisestä 

todellisia tuloksia . Tuotteiden oikea säilytystapa on avainasemassa, kun halu-

taan varmistaa niiden positiiviset vaikutukset .

Jotkut tuotteet vaativat erityisiä säilytysolosuhteita, jotta niiden tehokkuus 

säilyy . Tämän vuoksi olemme valmistaneet tietyille tuotteille erityisiä varasto-

alueita, joissa on säädettävä ilmastointi . Varastoissa on neljä erilaista aluetta, 

joissa on eri säilytyslämpötila: pakastimet (-7,7 °C), jääkaapit (3,3 °C), lämpö-

tilavalvottu varasto (+20 °C) ja täysin ilmastoitu varasto sellaisille tuotteille, 

joiden varastointi ei edellytä muita erityisolosuhteita .

Tuotteen oikea varastointi alkaa itse asiassa laadunvarmistusosastoltamme . 

Laadunvarmistuksen työntekijät työskentelevät läheisessä yhteistyössä 

raaka-aineen toimittajien kanssa, jotta tietäisimme jokaisen raaka-aineen so-

pivan säilytyslämpötilan . Tietokonepohjainen seurantajärjestelmä varmistaa, 

että jokainen tuote on sille kuuluvalla paikalla .
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PAKKAUS

Synergy käyttää kahdeksaa erillistä pakkauslinjaa . Tässä on muutamia esi-

merkkejä niiden ominaisuuksista ja kapasiteetista:

•	 100 count -linja: keskimäärin 22 000 tuotepulloa 8 tunnin työvuoron ai-

kana .

•	 Queen-linja: vastaa noin 60 tuotteen valmistuksesta, jotka ovat pakattuina 

erikokoisiin pulloihin .

•	 King- ja Ace-linjat: käsittelevät sekä tabletteja että kapseleita ja pystyvät 

täyttämään sekä pienimmät että suurimmat pullomme .

•	 Ace-linja: pystyy pakkaamaan jopa miljoona tablettia tai kapselia vuoro-

kaudessa .

Koska käytössä on monta erilaista pakkauslinjaa, saamme lisää joustavuutta 

tuotantoaikatauluihin ja voimme vastata entistä tehokkaammin asiakkaiden 

kysyntään .
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Palkinnot ja
sertifikaatit

Nutritional Outlook -julkaisu valitsi 

vuonna 2002 Nature’s Sunshine Pro-

ductsin, joka on Synergy Worldwiden 

yhteistyökumppani, vuoden lisära-

vinnevalmistajaksi . Toimittajat nimit-

tivät tuotantolaitoksemme “malliesi-

merkiksi hyvästä tuotantotavasta”, 

ja he ylistivät järkkymätöntä omis-

tautumistamme laadunvalvontaan 

ja yhtiömme jatkuvaa investointia 

tuotantoyksikköihin .

Voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö ja 

maailman johtava standardien kehittäjä sekä 

tuotesertifioija NSF International myönsi 

hiljattain Nature’s Sunshine- ja Synergy-

yhtiöille NFS-sertifikaatin (Good Manufac-

turing Certification, Hyvän tuotantotavan 

sertifikaatti) . NSF on johtava terveyden-

hoito- ja turvallisuusalan yritysten itsenäinen 

tarkastaja . NSF:n tuotantolaitokselle myöntämä sertifikaatti osoittaa, 

että NSF-järjestön henkilökunta on suorittanut laajan auditoinnin, jonka 

olemme läpäisseet . Auditointiin sisältyi tuotantolaitteiden tutkimus sekä 

käytäntöjemme, menettelytapojemme ja valmistusmenetelmiemme kat-

tava arviointi .
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Toivomme, että tämä esite 

on osoittanut sinulle missä 

määrin olemme sitoutuneet 

valmistamaan puhtaita, 

tehokkaita ja korkealaatuisia 

tuotteita . Synergy WorldWide 

vakuuttaa, että se pyrkii 

jatkossakin toimittamaan 

sinulle huippulaatuisia, 

luonnollisia terveyttä 

ylläpitäviä tuotteita, jotka 

täyttävät kaikki odotuksesi .
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