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Kopřivnice Lubina  
 
 
FAVEA je první společností v České republice a druhou v Evropě, která dokáže zkombinovat 
více produktů v jedné kapsli. Inovační metodu využívá pro výrobu potravinových i 
farmaceutických produktů. Celková investice do technologie i samotného vývoje přišla 
kopřivnickou společnost na bezmála 70 milionů korun.  
 
Společnost FAVEA je česká společnost s 28letou historií. Z rodinné firmy se za tu dobu rozrostla ve 
středně velkou firmu s téměř stovkou zaměstnanců a dvěma výrobními závody.  Díky svým 
technologickým inovacím si vybudovala silnou pozici, a to nejen, na evropském trhu. Poslední 
představovanou novinkou je technologie „Kapsle v kapsli“. FAVEA je první firmou v České republice 
a druhou v Evropě, která disponuje vlastním zařízením i samotným know-how.  
 
„FAVEA má vlastní vývojové oddělení, reagující na aktuální potřeby zákazníků z celého světa, které 
se samozřejmě vyvíjejí v čase. Zákazníci chtějí čistý produkt, tzn. bez přídatných chemických látek, 
barviv a konzervantů. Určitě nechtějí užívat více produktů a musejí si být jisti, že se jedná o bezpečný 
produkt. Díky naší revoluční technologii jsme schopni jim vše zajistit. Nabízíme kombinaci více druhů 
aktivních látek, které se v těle uvolňují podle potřeby v místě a v čas. Některé v žaludku, jiné v zaží-
vacím traktu“ říká generální ředitelka Martina Pavlová. 
 
Celý vývoj trval zhruba rok a půl včetně pořízení a instalace potřebného zařízení. Technologie 
„Kapsle v kapsli“ je nejpokročilejší inovací již existujícího řešení technologie COMBICAPS®, která 
umožňuje naplnit do tvrdé kapsle jakoukoli kombinaci lékových forem. Zaškolování pracovníků trvalo 
zhruba měsíc. „Museli jsme promyslet celý technologický proces, včetně vývojových aktivit. Nebylo 
to vůbec snadné, protože do samotné realizace vstupovalo spousta proměnných, ale díky skvělému 
týmu jsem vše ustáli na výbornou. Finanční investici jsme vyčíslili na téměř 70 miliónů korun,“ 
dodává generální ředitelka společnosti.  
 
Výroba kapslí v kapsli je spuštěna od listopadu a už teď budí zájem u mnoha firem a to díky své 
unikátnosti. Kapsle v kapsli je zajímavá nejen obsahem a kombinací více produktů, ale také 
samotným vzhledem.  
 
„Ve výrobě jsme schopni vyrobit 70.000 kapslí v kapsli za hodinu. Celkový proces je relativně 
jednoduchý. Jedná se o kombinace dvou kapslí různých velikostí. S tím, že vnitřní kapsle je plněná 
pevnými látkami (pozn. prach, pelety, apod.) a ta vnější je plněná olejem, směsi olejů, nebo 
suspenzí. Vše musí být vyvíjeno tak, aby došlo k bezproblémovému průchodu přes stroje. 
Používáme keramické pumpy, které se běžně užívají pro plnění sterilních léčiv. Výhodou je vysoká 
přesnost a zamezení vzniku potenciální křížové kontaminace,“ shrnuje Lukáš Černák, manažer 
výrobního oddělení.  
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