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Co możesz zaoferować klastrowi
od siebie?

Biomol-Med posiada laboratorium analizy pierwiastkowej materiału
biologicznego.
Mamy własny system dietetyczny, dający możliwość kreowania każdej
możliwej diety. Układamy programy indywidualne suplementacji
witaminowo – mineralnej dla ludzi zdrowych (prewencja) i chorych.
Dietą i suplementacja witaminowo - mineralną wspomagamy procesy
leczenia, również w chorobach przewlekłych.
Możemy udostępnić naszą usługę (analizę pierwiastkową włosów),
doświadczenie i wiedzę.

Co chcesz osiągnąć dzięki pracy
w klastrze?

1. Wprowadzenia na rynek łódzki nowych suplementów diety:
antyoksydantów, mieszanek aminokwasowych lub białkowych,
niektórych minerałów, np. związków krzemu.
2. Upowszechnienie i udostępnienie diet w chorobach
przewlekłych.
3. Upowszechnienie produktów spożywczych dedykowanych, o
specyficznym składzie (np. bez glutenu, bez kazeiny, z małą
zawartością histamin, zawierające odpowiednie składy kwasów
tłuszczowych, związków nieorganicznych, zwierających
specyficzny skład aminokwasów, bakterii itp.)
4. Wprowadzenie systemu umożliwiającego współpracę pomiędzy
emerytowanymi lekarzami, pielęgniarkami, dydaktykami,
nauczycielami, którzy mogliby wspomóc rodziny mające pod
opieka osobę wymagającą ciągłej opieki (dzieci ze spektrum
autystycznego, z chorobami tzw. sierocymi, chorobami
przewlekłymi osób starszych, itp.).

Jakie jest osiągnięcie, którym
chcesz się pochwalić, a które
najlepiej definiuje to, co robisz?

Stworzenie trwałego systemu współpracy Spółki z Partnerami z całej
Europy (i nie tylko), na który składa się cykl szkoleń i system
informatyczny.
Opracowaliśmy własny Intranet - system internetowy rejestracji i
współpracy z Partnerami. Dzięki niemu uzyskaliśmy certyfikat
potwierdzający działanie zgodnie z normą ISO 9001:2008 w zakresie
analizy pierwiastkowej włosów, paznokci, moczu dobowego, wody oraz
przygotowania wyników z zaleceniami suplementacji witaminowomineralnej i diety.

Z jakimi podmiotami
początkowo chcesz nawiązać
współpracę dzięki obecności w
klastrze?

Co jest Twoim zdaniem
najważniejszym celem
działalności klastra?
Jakim obszarem
organizacyjnego
funkcjonowania klastra chcesz
się zajmować?

1. Uczelniami - mającymi możliwość opracowania i wprowadzenia
szkoleń z zakresu higieny, dietetyki, terapii behawioralnych itp.
2. Podmiotami mogącymi opracować program/środowisko
internetowe mogące umożliwić współpracę ludzi z różnych
pokoleń (emerytowanych lekarzy, pielęgniarek, dydaktyków,
nauczycieli i rodziny mające pod opieka osobę wymagającą
ciągłej opieki).
1. Kształtowanie świadomości zdrowotnej.
2. Aktywacja i łączenie środowisk, czyli tzw. integracja społeczna.
3. Zdrowsze i dłuższe życie.
Według potrzeb.
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