BIOFORUM
Potencjał eksportowy na rynki wschodnie

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. we współpracy z firmą Biolit Natural pharmacy of Siberia oraz
Melaleuca mają przyjemność zaprosić na spotkanie z przedstawicielami polskich, białoruskich
i rosyjskich firm branży biofarmaceutycznej i biokosmetycznej, które odbędzie się 25 marca 2019 r.
w Centrum Informacyjnym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (ul. Bagatela 12, 00-585
Warszawa).

Agenda Spotkania:
11:00-11:15 – Rejestracja uczestników
11:15 -12:35 – Możliwości eksportowe bioproduktów na rynek rosyjski
a) prof. Walentyna Burkowa
"Biolit – naturalna apteka adaptogenów Syberii w harmonii z naturą."
Walentyna Nikołajewna Burkowa generalny dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Biolit z Tomska
RF, - doktor nauk chemicznych, profesor zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych
i Członek Komitetu Ekspertyz Efektywności Produktów Zdrowotnych i Technologii Biomedycznej
Rady Naukowej Rosyjskiej Akademi Nauk. Jest autorem ponad 100 prac naukowych, 2 monografii,
współautorem 11 patentów (m.in. unikalnej technologii wytwarzania wodnych ekstraktów roślinnych)
i 24 receptur leczniczych fitofarmaceutyków adaptogennych. Laureat licznych nagród w tym ArchiMed
2002r. za opracowanie programu profilaktycznej i rekonstrukcyjnej medycyny na bazie preparatów
naturalnych produkowanych na ekologicznie czystym Ałtaju. Od 30 lat prowadzi badania w tym
kliniczne nad działaniem substancji czynnych pochodzenia roślinnego i organicznego na organizm
człowieka.
b) prof. Larysa Stiepanowna Sotnikowa
"Właściwa ekologia - zabezpieczenie zdrowia, urody i aktywnej długowieczności".
Autorski program Sotnikovej Larysy Stepanovnej dr hab. nauk medycznych, profesora
nadzwyczajnego, kierownika Zakładu Położnictwa i Ginekologii Syberyjskiego Państwowego
Uniwersytetu Medycznego, farmakologa klinicznego, ginekologa, endokrynologa, mamologa,
specjalisty medycyny Anti-Age. Dyrektor Naukowo-Badawczego Centrum Zdrowia Hormonalnego,
Prezydent międzyregionalnej organizacji społecznej “Interdyscyplinarne Stowarzyszenie Specjalistów

Anti-aging Medycyny”, przewodnicząca międzyregionalnej organizacji publicznej na rzecz ochrony
praw pacjenta, «Związek Ekspertów Niezależnych».
Nagrodzona w 2017r. przez Ministerstwo Zdrowia RF , nagrodą państwową "Gwiazda Rosyjskiej
Ginekologii", za "Wkład w praktyczne zastosowanie rosyjskiej innowacji".
c) prof. Sotnikow Aleksej Aleksiejewicz
"Introdukowane lecznicze rośliny na Ałtaju na rzecz zdrowia funkcjonalnego"
Sotnikov Aleksej Aleksejewicz dr hab. nauk medycznych, profesor zwyczajny Od wielu lat kierował
wydziałem chirurgii operacyjnej i anatomii topograficznej Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu
Medycznego. Wieloletni wykładowca chirurgii i anatomii topograficznej dla studentów kierunków
medycznych i pediatrycznych Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego oraz studentów
Tomskiego Wojskowego Instytutu Medycznego. Prowadził specjalistyczne kursy dla lekarzy
- stomatologów, chirurgów, ginekologów i położników. Głównym kierunkiem badań naukowych
profesora Sotnikova jest funkcjonalna morfologia zwieracza zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
w zdrowiu i w różnych stanach patologicznych.
12:35-12:45– Przerwa kawowa
12:45-13:05 – Prezentacja polskiej firmy Melaleuca
„Uniwersalny sposób na zdrowie. (Melaleuca Alternifolia w farmacji i kosmetyce)”
13:10 – Lunch oraz spotkania B2B

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Z uwagi na ograniczoną liczbą miejsc prosimy o rejestrację przez formularz rejestracyjny
do 24 marca 2019 r.
Język: rosyjski oraz polski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne)
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem:
•
•

maria.lubian@paih.gov.pl
shahina.nazrieva@paih.gov.pl

Zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia.

http://www.paih.gov.pl
http://www.eksportuj.gov.pl
https://www.trade.gov.pl/
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