Profile

Η “ SPORTS HEALTH CARE ” είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των
συμπληρωμάτων διατροφής από το 1999.

Αντιπροσωπεύει στην Κύπρο την κορυφαία Γερμανική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής
INKOSPOR
.

Χαρακτηριστικά μας είναι η επάρκεια σε προϊόντα, οι σωστές και προγραμματισμένες
παραδόσεις, οι προσιτές τιμές των προϊόντων μας, και η γνώση μας σε θέματα διατροφής
και προπόνησης.

Είμαστε στη διάθεση των πελατών μας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Επικοινωνώντας μαζί
μας για να σας απαντήσουμε έγκυρα και υπεύθυνα σε οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά
με την σωστή χρήση των προϊόντων που χρησιμοποιείται, και να σας ενημερώσουμε για τα
κοντινότερα σ’ εσάς σημεία πώλησης των προϊόντων της εταιρείας μας.
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Η INKO είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές αθλητικής διατροφής και έχει να
δείξει στα 30 χρόνια λειτουργίας, συνέπεια και ανάπτυξη μέσα από την παραγωγή και την
εμπειρία του τελικού προϊόντος.
Τα προϊόντα παράγονται στην Γερμανία με την
υψηλότερη ποιότητα και τους αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας.
Η διασφάλιση της έρευνας, η κατασκευή και η ποιότητα των προϊόντων της
INKOSPOR
γίνεται από την μητρική εταιρεία “
Nutrichem
” σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια.

Η παραγωγή γίνεται σύμφωνα με το GMP (Good Manufacturing Practice) με συνεχή έλεγχο
της ποιότητας και της καθαρότητας των προϊόντων, σύμφωνα με τις επιταγές και το
πρότυπο
DIN EN IS
O
9001.
Η
Nutrichem
είναι εταιρεία κατασκευής φαρμάκων και με το ίδιο πρότυπο κατασκευάζει και τα
συμπληρώματα της αθλητικής διατροφής, γεγονός που την καθιστά σε πλεονεκτική θέση
έναντι των άλλων ανταγωνιστών της αγοράς.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων είναι προσεκτικά
επιλεγμένες και δοκιμασμένες. Εκτελείται μικροβιολογική ανάλυση στο εργαστήριο
χημικών προϊόντων της τεχνολογίας τροφίμων και προσφέρεται η άριστη ποιότητα σε όλα
τα προϊόντα της
INKO . Όλα τα προϊόντα έχουν
αναπτυχθεί σύμφωνα με την σύγχρονη επιστήμη του αθλητισμού και κάτω από την αυστηρή
Γερμανική νομοθεσία για τα τρόφιμα.
Όλα τα προϊόντα ελέγχονται πριν από την κυκλοφορία για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο
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επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

Μέσω των τακτικών ελέγχων ποιότητα των πρώτων υλών, της διαδικασίας παραγωγής και
ελέγχου του τελικού προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001 και το GMP επιτ
υγχάνεται ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα με την υψηλότερη καθαρότητα, την μεγαλύτερη βιολογική
αξία και την ασύγκριτη γεύση έχουμε “ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ”.
Μέσω στοχοθετημένων εμπορικών σημάτων και την μεγαλύτερη υποστήριξη με
εξατομικευμένες προωθητικές ιδέες έχουμε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.
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