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Prisbelønt kvalitet,
enestående resultater
Synergy WorldWide mener at produsenter av naturlige kosttilskudd kun
skal fokusere på én ting: Din helse.
Etter hvert som naturlige kosttilskudd blir mer vanlige og markedet flommes over av virksomheter som ønsker å utnytte “den siste trenden”, har
kvalitetsprodukter som gir reelle resultater kommet i bakgrunnen. Men ikke
hos Synergy WorldWide.
Denne brosjyren beskriver i detalj de omfattende prosedyrene Synergy
utfører for at produktene våre skal gi deg best mulige resultater. Synergy
gjør sitt ytterste for å ta hånd om helse og tilfredshet, fra ingredienser og
testprosedyrer til anlegg og FoU-medarbeiderne.
Takk for at du tar deg tid til å lære om Synergy WorldWide. Vi håper du får
nytte av informasjonen.
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Partnerskap med de beste
Siden 2000 har Synergy WorldWide og Nature’s
Sunshine Products samarbeidet om å lage de
beste naturlige kosttilskuddene i bransjen.
Nature’s Sunshine Products er en kosttilskuddsgigant som med sitt urokkelige omdømme for
kvalitet har vunnet de høyeste prisene i bransjen. Siden de ble grunnlagt i 1972 har Nature’s
Sunshine Products gjort kvalitet til førsteprioritet, og dette har resultert i noen
av verdens beste prosesser og anlegg.
Nature’s Sunshine Products kjøpte opp Synergy WorldWide i 2000. Synergy
styrer egen markedsføring, eget salg og egen administrasjon, men når det
gjelder produktutvikling og produksjon, kan vi støtte oss til Nature’s Sunshines
ekspertise, en av de beste til å lage produkter med enestående resultater.
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Gjøre det riktig
Du har hørt det gamle ordtaket:

”Hvis du vil at noe skal gjøres ordentlig, må du gjøre det selv.”
Det er derfor Synergy WorldWide, i partnerskap med Nature’s Sunshine Products, kontrollerer all egen produksjon og testing. Vi nekter rett og slett å overlate kvaliteten på produktene våre til andre.

Ved å tilvirke produktene våre internt, kontrollerer vi miljøet det utføres
i. Vi vet uten tvil at:

✔ råvarene

våre er rene fordi vi tester dem selv før produksjonen

begynner.

✔ formlene våre er effektive fordi vi utvikler og tester dem selv.
✔ råvarene og de ferdige produktene våre lagres slik de bør fordi vi
lagrer dem selv.

✔ produktene våre er rene fordi vi rengjør maskinene
som brukes til å produsere dem.

✔ riktig

utstyr brukes fordi vi bestemmer hva vi

behøver, vi anskaffer det, og vi bruker våre egne
mekanikere og teknikere til å vedlikeholde det.

Ved at vi gjør det selv, har Synergy WorldWide total
kontroll over produksjonsprosessen.

Vi sørger for at det gjøres riktig, for når det gjelder din
helse, er kun det beste godt nok.
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Enestående prosedyrer
Validering er vår viktigste prioritet når det gjelder produktutvikling og testing. Validering er prosessen hvor man sørger for at noe fungerer — man
utvikler en metode og gjentar deretter metoden flere ganger for å se om
man får samme resultat hver gang.
For å validere en testprosedyre, gjentar en forsker hos Synergy WorldWide
en prosedyre et bestemt antall ganger for å se om han/hun får samme resultat hver gang. Hvis han/hun får det, går testen over til en ny forsker som
gjentar den. Hvis begge forskere anser at resultatene er tilfredsstillende,
gjentas testen på et annet instrument. For å kunne validere på en hensiktsmessig måte, bestemmer prosessen resultatet, ikke forskeren, instrumentet
eller eksterne krefter.
Denne valideringsprosedyren anvendes på alle prosessene våre, fra start til
mål. Når vi for eksempel rengjør produksjonsbeholderne våre, vil vi sørge
for at de er fullstendig rene. Vi pensler en beholder og kultiverer penslene
for å se om noe gror. Hvis det gjør det, vet vi at rengjøringsmetoden for den
beholderen ikke fungerer, og utvikler da en ny metode. Før en rengjøringsmetode valideres, må den bestå tre påfølgende kultiveringstester.
Målet med validering er overensstemmelse. Uten sikkerhet om overensstemmelse, kan man ikke produsere kvalitet. Ved hjelp av valideringen finner vi
ut hvilke justeringer vi må gjøre for å opprettholde standardene og gi deg
produkter av beste kvalitet hver gang.
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646
Det totale antallet validerte metoder
som brukes av Synergy WorldWide
og Nature’s Sunshine Products.
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Ingredienser av høyeste kvalitet
Vår kvalitet begynner med ingrediensene våre.
Alle leverandører forhåndsgranskes, prosessene deres testes og de må sende prøver av
ingrediensene sine til oss slik at vi kan teste
dem og sørge for at deres tester samsvarer
med våre.
Alle leverandører får obligatoriske spesifikasjoner for råvarene vi ønsker. Når de så aksepteres, kontrolleres forhandlerne konstant: Vi
holder rede på ytelsen og gir dem månedlige tilbakemeldinger på tidsbruk,
avvisninger, reaksjonstid og annet som kan innvirke på evnen til å levere ingredienser av høy kvalitet.

Hvert år
besøker vi
personlig
anleggene til
leverandørene
våre.

I tillegg reviderer vi regelmessig forhandlerne våre.
Hvert år besøker vi personlig anleggene til leverandørene våre og reviderer dem på stedet. Vi har dusinvis av leverandører, og roterer gjennom dem med
40-50 besøk i året.
Selv om vi samarbeider tett med leverandørene våre,
finner vi av og til et parti med råvarer som ikke holder våre standarder. Når dette skjer, avvises varen og
sendes tilbake til leverandøren for deres regning. Årlig avviser vi cirka fem prosent av råvarene vi mottar.
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Bemerkelsesverdig kvalitetssikring
Når råvarer mottas, gjennomgår de fem dager med kvalitetskontrollstesting for
å bekrefte renhet og styrke. Hvis en ingrediens ikke består testen, bruker vi den
ikke. Kun de aller beste varene fortjener Synergy WorldWide-etiketten.
Fire separate laboratorier, for urter, mineraler, vitaminer og mikrobiologiske
stoffer, brukes i kvalitetskontrollen. Dette representerer en enorm investering
fra Synergy og Nature’s Sunshine. Hvert laboratorium har flere heltidsforskere,
og har utstyr og testmaskiner for millioner av dollar. Vi oppgraderer og utvider
disse fasilitetene kontinuerlig, og påser at vi er ledende i bransjen når det gjelder
kvalitet.
Du tar ingen sjanser med helsen din, og det gjør ikke vi heller. Derfor utfører vi
mer enn 600 tester for å bestemme kvaliteten, renheten og kraften i våre varer
og produkter. Vi tester for salmonella, aflatoksiner, melamin og mye mer.
Disse testene utføres under hele produksjonsprosessen, helt fra utarbeidelse,
blanding og innkapsling til det ferdige produktet. Hvis en produkttest under prosessen eller ferdigstillelsen feiler, tas det flere prøver som testes for å bekrefte
resultatene. Hvis et produkt ikke består testen på et hvilket som helst tidspunkt,
trekkes det fra produksjonen.
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Nedenfor beskriver vi bare noen få av testene vi utfører
for å kontrollere kvaliteten og effektiviteten på Synergy
WorldWide-produktene.
• Fourier Transform IR-spektrometer – tar en infrarød skanning av råvarer
for å bekrefte hva varen er og om den inneholder forfalskningsmidler eller
kontaminerende stoffer.
• Tynnsjiktkromatografi – identifiserer ikke bare arten, men den bestemte
delen av planten som er brukt. Den tester også for kontaminerende stoffer,
forfalskningsmidler og giftstoffer.
• Flytende høytytende kromatografi – kvantifiserer produktrenheten og
-kraften ved bruk av et flytende løsemiddel. Det brukes også til å bekrefte
etiketterklæringer.
• Geigerteller – tester for flere former for stråling.
• Askebrenningsovn – brenner vekk prøver av råvarer ved 700 grader Celsius
for å bekrefte prøvens renhet.
• Partikkelstørrelse og tappetetthet – kontrollerer at riktig dosering anvendes.
• UV/VIS-detektor – kvantifiserer råvarens renhet og kraft for å garantere etiketterklæringene.
• Gasskromatografi – tester for renhet, kraft og alle skadedyrsmidler.
• ICP/MS – måler alle mineraler som er oppført på den periodiske tabellen,
herunder tungmetaller til deler pr. milliard.
• Kvikksølvanalyse – tester om det finnes kvikksølv i alle råvarer og ferdige
produkter.
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Industriledende standarder
Fordi produksjon inneholder menneskelige elementer, følger vi
gjeldende god tilvirkingspraksis (CGMP) for å påse at prosessene
våre er konsekvente og nøyaktige. Denne praksisen omfatter:
• Konsekvent behandling av kosttilskudd for å oppfylle kvalitetsstandarder.
• Konsekvent tilvirking av kosttilskudd når det gjelder identitet,
renhet, styrke og oppbygging.
Samsvar med god praksis betyr også at vi oppfyller kravene for:
• Utforming og bygging av fysiske anlegg som tilrettelegger for vedlikehold
• Rengjøring
• Egnede tilvirkingsprosesser
• Prosedyrer for kvalitetskontroll
• Testing av ferdige produkter eller innkommende og behandlede varer
• Behandling av kundeklager
• Arkivering
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Produksjonsarbeiderne får rene uniformer hver dag. Når de ansatte kommer på jobb skifter de til rene uniformer, og når de
forlater bygningen på slutten av skiftet, tar de på seg de vanlige
klærne sine igjen. Besøkende til sikre CGMP-områder på anlegget må også følge samme standarder. De får utdelt langermede
laboratoriefrakker, skotrekk og hårnett.
Ved å følge disse standardene, begrenses risikoen for eksponering og kontaminering av produktene våre av ansatte og besøkende. Nok et tiltak som sørger for
produkter av høyest mulig kvalitet.

Fremragende personer
Synergy WorldWide og Nature’s Sunshine Products er heldige som har de beste og dyktigste
medarbeiderne i bransjen innenfor produktforskning, -utvikling og -testing. Vårt FoU-personale
består av mer enn et dusin forskere, herunder flere
med doktor- og mastergrader innenfor farmakognosi, analytisk kjemi, ingeniørvirksomhet med mer.

FoU-personalet
vårt består av
mer enn et dusin
forskere, herunder
flere med doktorgrader.

Disse forskerne har fått publisert artikler i over 100
vitenskapsblader og -magasiner, og sitter i forskjellige bransje- og universitetsstyrer rundt om i landet.
Og det er ikke bare forskerne våre som utmerker seg. De som jobber med produktutvikling og tilvirking har lang opplæring, og må fornye diverse sertifiseringer
hvert år for å vise at de har kunnskap om de nyeste teknologiene og prosessene.
Ansienniteten er et godt tegn på hvilket kaliber av medarbeidere vi har hos Synergy og Nature’s Sunshine. Av de over 200 ansatte på produksjonsanleggene
våre, har nesten 70 % jobbet hos oss i over fem år, og nesten halvparten i over 10
år. Den slags lojalitet sier mye om kvaliteten på bedriften vår og engasjementet til
det uvurderlige personalet vårt.
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Banebrytende teknologi
Den beste testingen i bransjen krever mer enn kompetente hoder og villige
hender. Det betyr at disse dyktige forskerne må få maskinene de behøver for å
lykkes. Synergy WorldWide har investert tungt i det mest moderne testutstyret for å opprettholde vår posisjon som kvalitetsleder.

KVALITETSSIKRINGSLABORATORIER
Fire kvalitetssikringslaboratorier, for testing av urter, vitaminer, mineraler
og mikrobiologiske stoffer, inneholder alle utstyr verdt millioner av dollar
som kontinuerlig oppgraderes når nye og relevante teknologier oppstår. Et
eksempel er det nye induktivt koblede plasmamassespektrometeret (ICP/
MS) vi nylig anskaffet for nesten 190 000 dollar, som inneholder et temperaturkontrollert spraykammer og et oktopolreaksjonssystem (ORS). Vårt
nye ICP/MS behandler enkelt våre store prøvevolumer, herunder ferdige
produkter, behandlede produkter, og råvarer prøvetesting. Det krever også
mindre løsemidler og genererer mindre avfall, og er dermed mer miljøvennlig.
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BEHOLDERSYSTEM
Produksjonsanlegget vårt har et L. B.
Bohle

beholderblandingssystem.

Be-

holdersystemet består av fire koniske
kvernemaskiner, 40 blandebeholdere,
en PM 2000-beholderblandemaskin, en
HS 2000 beholdertalje, en pilotbeholderblander med 300-liters og 50-liters
beholdere for utviklingsformål, samt en
beholdervaskemaskin med to stasjoner
og HEPA-filtrerte beholdertørkerom.
Dette beholdersystemet av farmasøytisk standard bidrar til å eliminere
muligheten for direkte- og krysskontaminering. De rustfrie stålbeholderne
reduserer eksponering og behovet for å overføre varer fra én beholder
til en annen, og reduserer dessuten mengden behandling produktene må
gjennomgå.
Vi anvender beholdere av to størrelser: 800-liters og 1800-liters. Etter bruk
rengjøres hver beholder i et spesielt beholdervaskerom. Ved bruk av filtrert
vann vasker vi hver beholder med vaskemiddel og rent skyllevann. Rene
beholdere blir deretter tatt med til et spesiallaget tørkerom som varmes
opp til 60 °C. HEPA-filtrert luft eliminerer risikoen for kontaminering mens
beholderne tørker.
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BEHOLDERFYLLING OG -BLANDING
Beholderfyllingen begynner i utgangsrommet der kvalitetstestede og godkjente råvarer måles. Hver ingrediens går gjennom en konisk kvern som
siler eventuelle klumper til fint pulver. De koniske kvernene tømmes i et rør
som fører til en oppsamlingsbeholder.
Når alle råvarene for en formel er lastet i beholderen, veies den og sammenlignes med
spesifikasjonene for å bekrefte at formelen
er komplett. Beholderen forsegles deretter
med et lufttett lokk for å holde støv og andre luftbårne partikler unna mens den trans-

Beholdersystemet
sørger for at
formlene våre er
rene fra start til
mål.

porteres innenfor anlegget. Dette beskytter
ikke bare mot ekstern kontaminering, men forhindrer også krysskontaminering fra produkt til produktet og sørger for at formlene våre er rene fra
start til mål.
Forseglede beholdere fraktes til et blanderom hvor de monteres til beholdertaljen og blandemaskinen. Beholderen heves og rulles forsiktig av
blandemaskinen for lage en jevn blanding. Verktøy i lokket på beholderen
er med på å røre i varene mens beholderen rulles. Denne metoden gir enestående blandeeffektivitet og bevarer helheten til hvert enkelt korn.
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VANNRENSING
Vann er en hovedingrediens i mange produkter, og Synergy WorldWide har utstyrt anleggene med topp moderne vannrensesystemer
for de flytende produktene våre. Omvendt
osmoseteknologi garanterer at vannet i de
flytende produktene våre er av høyeste kvalitet.
Vi bruker et rensesystem med fire trinn:
1.	 Kokevann rutes gjennom et karbonfiltreringssystem som fjerner klor og
eventuelle andre kjemikalier som er tilført vannforsyningen.
2.	Et vannavherdingssystem reduserer mineralinnholdet i vannet.
3.	Det avherdede vannet går gjennom en omvendt osmoserensing og en
ultrafiolett sterilisator slik at eventuelle gjenværende urenheter fjernes.
4.	Det ferdige vannet sendes til en sterilisert 4500-liters lagringstank for
trygg oppbevaring.
Dette rensede vannet rutes gjennom en kontinuerlig sirkulerende sløyfe
som går gjennom anlegget. Før det går inn i distribusjonssløyfen, filtreres
det av et 1,0-mikrons forhåndsfilter, en ny UV-sterilisator og et 0,2-mikrons
absolutt filter. Dette rene, filtrerte vannet brukes i alle de flytende produktene våre og også til rengjøringsbehov på anlegget.

LUFTKVALITET
Synergys produksjonsanlegg er bygget slik at det begrenser alle mulige
former for kontaminering, til og med i luften inne i bygget. Et spesielt luftfiltreringssystem bidrar til å eliminere luftbåren kontaminering på anlegget
ved at det fører 100 % av utendørsluften gjennom høyeffektivitetsfiltrering
til behandlingsområdene. Luften suges deretter ut gjennom et støvsamlersystem og sirkuleres ikke tilbake til noen andre områder i bygget. Trykkdifferensialer brukes også på visse områder for å kontrollere luftstrømmen og
begrense potensiell krysskontaminering.
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VÆSKEBEHANDLING
Et avansert tanksystem med tre 2800-liters blandetanker tar hånd om produksjonen av Synergy WorldWides flytende
kosttilskudd. Disse tankene kan forsegles
slik at de bevarer renheten og eliminerer
kontaminering, og de øker blandeeffektiviteten for å få en jevnere blanding. Størrelsen gir oss også større produksjonskapasitet.
Dette er et selvrengjøringssystem, det vil si at det bruker en frittstående,
automatisk prosess til å rengjøre seg selv. Andre systemer må demonteres
slik at de individuelle komponentene må rengjøres separat. Selvrengjøringssystemet er mer effektivt, og rengjøringsprosessen er validert av vårt
kvalitetssikringspersonale.
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TABLETTPRODUKSJON OG -BELEGGING
Fire tablettpresser kjører fem dager i uken med to skift om dagen. Tablettene overvåkes nøye for å kontrollere behandlingen og kvaliteten.
Operatører tester regelmessig vekten, hardheten og oppløsningsevnen til
tablettene for å sørge for at de følger spesifikasjonene.
Tre høyhastighets Manesty-presser produserer mer enn 75 000 tabletter
i timen, og én Stokes 550-presse produserer ytterligere 20 000 tabletter
i timen. Presser velges på grunnlag av produksjonsspesifikasjonene for
hvert enkelt produkt.
Pressene får råvarer fra etasjen over, og komprimerer ved bruk av to tonn
med trykk. Komprimerte tabletter samles opp og fraktes til beleggingsrommet, der to halvannen meters Accelacoater-maskiner sprayer tablettene
med en beleggoppløsning mens de roteres i en panne. Tablettbelegging
er en delikat prosess, så operatørene overvåker nøye hvert eneste trinn.
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BOSCH INNKAPSLINGSMASKIN
Åtte innkapslingsmaskiner produserer opp til 150 000 kapsler i
timen hver, ledet av vår topp moderne Bosch 2500 innkapslingsmaskin. Det datastyrte kontrollsystemet

overvåker

maskinens

interne drift, og kontrollerer til
og med sin egen kvalitet. Utstyrt
med en selvveier veier den vilkårlig kapsler, og sammenligner dem
med forhåndsprogrammerte spesifikasjoner, så hvis kapslene er utenfor
toleranseområdet, tilpasser datamaski-

Innkapslingsmaskinen veier vilkårlig
kapsler, og sammenligner dem med forhåndsprogrammerte
spesifikasjoner.

nen seg selv for å finjustere prosessen.
Hvis feilen vedvarer, slår maskinen seg av
og varsler en operatør.
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PARTINUMRE
Synergys arkiv- og dokumentasjonssystemer er like dem man finner i den
farmasøytiske industrien.
For det første tildeles partinumre til alle
råvarer som ankommer på anlegget og
hvert eneste ferdige produkter som
tilvirkes her. Det nummeret registreres
når et produkt brukes eller testes. Ved
bruk av det partinummeret kan Synergy spore en råvare eller et produkt
gjennom hele produksjonsprosessen
og finne nøyaktig plassering og status
til enhver tid.
Takket være dette systemet gir partinummeret til et ferdig produkt en
rekke opplysninger: Når produktet ble laget, hvilke råvarer som ble brukt,
opprinnelsen til de varene, resultater fra kvalitetstester, hvilket utstyr som
ble brukt og hvem som betjente utstyret da produktet ble laget. Med partinumre kan vi også finne prøver av et produkt dersom en etterproduksjonsundersøkelse skulle bli nødvendig.
Synergy bruker et datastyrt sporesystem
til å administrere det enorme varelageret
vårt for å redusere risikoen for menneskelige feil. Vi bruker et FIFO-system (først
inn, først ut) som bidrar til å holde kostnadene nede (ingen varer kan bli liggende for

Synergy kan spore
en råvare eller et
produkt gjennom
hele produksjonsprosessen.

lenge) og maksimere effektiviteten (alle
produktpartier er ferske og kraftige).
Det datastyrte systemet sørger også for at alle produktene lagres i riktig
område på lageret. Enkelte produkter og varer krever spesielle forhold for
å kunne bevare kraften og effektiviteten, så spesielle områder på lageret er
utformet for å tilrettelegge for disse behovene.
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PRODUKTLAGRING
Vi hos Synergy WorldWide investerer så mye i produktene våre fordi vi vil
at du og kundene dine skal merke ordentlige resultater når dere tar dem.
Riktig produktlagring spiller en stor rolle i oppnåelse av positive resultater.
Enkelte produkter krever bestemte lagringsforhold for å bevare kraften,
så vi har bygget spesielle klimakontrollerte lagerområder for bestemte
produkter. Fire forskjellige temperatursoner er angitt—frysere (-8 °C), kjøleskap (3 °C), kontrollert lagring (20 °C) og et fullstendig luftkondisjonert
lager for produkter som ikke krever andre lagringsforhold.
Riktig produktlagring starter faktisk med kvalitetssikringsavdelingen vår.
De samarbeider tett med råvareforhandlerne slik at vi får kunnskap om de
riktige lagringstemperaturene for hver av råvarene. Det datastyrte sporesystemet sørger deretter for at hvert produkt oppbevares der det skal.
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PAKKING
Synergy anvender åtte separate pakkelinjer. Her er noen få eksempler på
deres kapasitet og egenskaper:
• 100-produkterslinjen: Pakker i gjennomsnitt 22 000 flasker med produkter på et 8-timers skif.
• Queen-linjen: Ansvarlig for produksjon av nesten 60 produkter pakket i
flasker av forskjellige størrelser.
• King- og Ace-linjene: Behandler tabletter og kapsler, og kan fylle både
våre største og minste flasker.
• Ace-linjen: Kan også pakke opp til 1 million tabletter eller kapsler om
dagen
Driften av så mange forskjellige linjer gir oss også fleksibilitet til å endre
produksjonstimeplaner i henhold til kundenes behov.
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Priser og
sertifiseringer
I 2002 ble Nature’s Sunshine Products—Synergy WorldWides partner
i produkttilvirking—valgt til Årets
kosttilskuddprodusent

av

bladet

Nutritional Outlook. Redaktørene
kalte anlegget vårt ”et symbol på
god produksjonspraksis” og roste
vårt uforbeholdne engasjement
innenfor produktkvalitet og de
kontinuerlige

investeringene

i

produksjonsanlegget.

NSF International, en allmennyttig, selvstendig organisasjon og verdensleder innenfor
standardutvikling og produktsertifisering
tildelte nylig Nature’s Sunshine og Synergy
NSFs sertifisering for god tilvirking (Good
Manufacturing Certification). NSF er en
ledende tredjepartsrevisor av bedrifter i helse- og sikkerhetssektoren. Deres sertifisering
av anlegget

vårt betyr at vi besto en omfattende revisjon av NSFs

personale, herunder en undersøkelse av produksjonsutstyr og en grundig evaluering av våre retningslinjer, prosedyrer og tilvirkingsprosesser.
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Vi håper denne brosjyren
hjelper deg med å forstå vårt
engasjement i produksjonen
av rene, effektive produkter
av høyeste kvalitet. Synergy
WorldWide lover å fortsatt
levere enestående naturlige
helseprodukter som oppfyller
alle forventninger.
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