
 

Įmonė Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona buvo įkurta 1997 m. 

Krokuvoje, Lenkijoje. Bendrovės filosofija derina naujausius kosmetologijos 

pasiekimus ir natūralių augalų ingredientų maistinę bei vaistinę ir sveikatinimo 

galią. Produktai greitai pelnė pripažinimą būtent tų vartotojų, kurie vertina 

naujoves, aukštą natūralios kosmetikos kokybę ir poveikio efektyvumą. Šiuo 

metu įmonė siūlo  daugiau nei 450 kūno, veido ir plaukų priežiūros kosmetikos 

priemonių, o pastaraisiais metais įmonė išplėtė savo rinkas, gamindama ir 

profesionalią kosmetiką grožio salonams. 

2007 m. FARMONA pradėjo naują veiklos etapą - Krokuvoje atidarė „Farmona Hotel Business & SPA“ su 

konferencijų ir mokymo priemonėmis kosmetologams bei 200 kv.metrų sveikatingumo ir SPA zoną. Intymus ir 

jaukus 60 svečių viešbutis su rytietišku dvelksmu ir SPA centru yra ideali vieta žmonėms, kurie vertina rafinuotą 

paprastą interjerą, delikačią personalo priežiūrą ir SPA kokybę. Individualiai įrengti kambariai, pasižymintys 

stipriomis gamtos spalvomis, restoranas, pulsuojantis ugnies ir vandens elementais bei originalūs grožio ritualai, 

sukurti Indonezijos meistrų specialiai SPA poreikiams, leidžia priartėti prie gamtos ir pasiekti vidinę harmoniją. 

Pasirodė, kad FARMONA sėkmės raktas yra įmonės plėtros vizija, profesionalus valdymas ir patikimumas. Nuo pat 

pradžių įmonė užmezgė gerus ryšius su verslo partneriais ir klientais, patikimai ir laiku vykdydama visus 

įsipareigojimus, taikydama skaidrius bendradarbiavimo principus ir remdamasi savo veikla profesionalumu, 

patikimumu ir etika. Bendrovė remia ekonomikos plėtrą per naujas investicijas, kurdama darbo vietas (2007 m. ji 

pradėjo naują verslą, pastatydama viešbutį „Farmona Business & SPA“, 2009–2011 m. Modernizavusi ir 

išplėsdama 2800 m ploto gamyklą bei plėsdama toliau). 

Efektyvumo patvirtinimas yra daugybė apdovanojimų, kuriuos FARMONA gavo per savo >30 veiklos metų: 

daugkartiniai patikimos įmonės apdovanojimai, „Business Gazelle“, „Quality Mark Q“, „QI Quality International“, 

Krokuvos „Ducat“, „Metų gaminio“, „Fair Play“ kompanijos, Europos medalio ir daugelio kitų. 2012 m. pradžioje 

bendrovė, kaip pirmoji Lenkijos kosmetikos įmonė, pradėjo įgyvendinti GMP standartus, kurie užtikrins aukštą 

naudojamų žaliavų ir gatavo produkto komponentų kokybę, grynumą ir patikimumą. 

2012 m. FARMONA gavo 22716: 2007 sertifikatą. Šis standartas taikomas geros kosmetikos gamybos praktikos 

(GMP) nuostatoms. Pateikiamos kosmetikos gaminių gamybos, tikrinimo, laikymo, gabenimo ir gatavų gaminių 

laikymo gairės. Jame taip pat nurodomi konkretūs reikalavimai darbuotojams. Tai garantuoja, kad galutinis 

produktas, pasiekiantis klientą, yra aukštos kokybės - nuo žaliavų tiekimo momento iki kosmetikos pasirodymo 

lentynose. GMP diegimo pranašumai yra valdymo tobulinimas, sprendimų priėmimo sistema, vidinės struktūros 

užsakymas, darbo efektyvumo didinimas, darbo įvaizdžio ir patikimumo tarp rangovų gerinimas. 2013 m. Įmonė 

gavo ISO 14001: 2004 sertifikatą, patvirtinantį Aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimą. Tai patvirtina atitiktį 

aplinkos apsaugos įstatymams, taršos prevencijai tinkamai tvarkant atliekas, patikimai ir atsakingai tvarkant 

gamtos išteklius ir sumažinant jų sunaudojimą, taip pat mažinant operacijų poveikį aplinkai. 

Nuo pat pradžių įmonės turtas buvo produktai, kurių pagrindiniai komponentai yra natūralūs. Plėtros 

strategijos pagrindas buvo prielaida, kad ekologija yra ne tik tuščias šūkis, bet ir būtina sąlyga kuriant 

kosmetikos gaminius. Būtent todėl gaminant kosmetiką taikomas darnaus vystymosi principas - saugoma 

gamta: įmonė naudoja ingredientus iš atsinaujinančių šaltinių, naudoja ekologiškas gamybos procedūras, 

remiasi naujausių technologijų pasiekimais, kad kosmetika būtų novatoriška ir gerai tarnautų vartotojams bei 

aplinkai. 2009 m. „Farmona“ natūralios kosmetikos laboratorija pradėjo gamyklos rekonstrukciją ir 

modernizavimą. Paskutinis investicijų etapas buvo baigtas 2011 m. Antroje pusėje. Gamyklos įrenginiai ir 

įranga ją paverčia viena moderniausių kosmetikos pramonėje.  
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