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Εταιρίες μεταποίησης αρωματικών 
φυτών στο εξωτερικό 

1. Archimex 
www.archimex.com 

Parc d’innovation de Bretagne Sud-C.P.31 
56038 Vannes Cedex, France 

 

Η Archimex, είναι μία εταιρία που συγκεντρώνει όλους τους ειδικούς του τομέα για την 
παραγωγή και τη διαδικασία των εκχυλίσεων από αρωματικά φυτά. Η εταιρία Archimex, 

προσφέρει υποστήριξη στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την παραγωγή 
εκχυλισμάτων. Η υποστήριξη συμπεριλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκχύλιση 

καθώς και την μεθοδολογία για τον εξευγενισμό των εκχυλισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό η 
εταιρία παραδίδει  μαθήματα για την ειδίκευση ατόμων πάνω στον χειρισμό των 

μηχανημάτων που αφορούν τη διαδικασία την εκχύλισης.  

Τα εκχυλίσματα της εταιρίας Archimex, προέρχονται από υπερκρίσιμη εκχύλιση με CO2, με 
ενζυμική εκχύλιση καθώς και με προκατεργασία της πρώτης ύλης για εκχύλιση με υπερήχους 

για πιο εύκολη και πιο γρήγορη παραλαβή του τελικού προϊόντος της εκχύλισης.  

 



2. Nat’inov 
www.nat-inov.com 

13, rue Belle Vue 
49120 Saint Lezin (près de Nantes) 

Η Nat’inov, είναι μία εταιρία παραγωγής 

εκχυλισμάτων από αρωματικά φυτά. 

Η εταιρία παράγει τα ακόλουθα εκχυλίσματα : 

- Ύδρο αλκοολικά εκχυλίσματα 

- Γλυκερινικά ύδρο αλκοολικά εκχυλίσματα 

- Ύδρο γλυκερινικά εκχυλίσματα 

- Ανθόνερα 

- Αιθέρια έλαια 



3. Fytosan 
www.fytosan.com 

ZA de Cocause 
26150 Die, France 

Η εταιρία Fytosan παράγει εκχυλίσματα από 
αρωματικά φυτά. Συγκεκριμένα τα προϊόντα της 
είναι: 
- Αλκοολικά εκχυλίσματα 
- Αιθέρια έλαια 
- Ανθόνερα 
- Βιολογικοί διαλύτες από φυτά (αλκοολικός 
διαλύτης από σπόρους ηλίανθου) 
- Γλυκερινικά ύδρο αλκοολικά εκχυλίσματα 



Εταιρίες, πιθανοί πελάτες στο εξωτερικό 

National and world leaders in the aromatics 
industry: V. Mane & Fils, Robertet, Firmenich, 
International Flavors & Fragrances, Cargill, 
Charabot, Payan Bertrand. 

International Flavors & Fragrances 
• Eίναι μία πολύ μεγάλη εταιρία που ασχολείται με 

την παραγωγή αρωματικών υλών για τρόφιμα 
και καλλυντικά. Έχει εξαπλωθεί σε όλο τον 
κόσμο, και οι τελευταίες κινήσεις της δείχνουν 
περεταίρω εξάπλωση στην Ασία. Είναι μέλος του 
cluster PASS. 



Εταιρίες, πιθανοί πελάτες στο εξωτερικό 

• Cargill 
Είναι αμερικανική εταιρία, που αυτή την στιγμή είναι η 

μεγαλύτερη εταιρία από άποψη εσόδων στην 
Αμερική. Έχει πάρα πολλούς τομείς δραστηριότητας 
και εκτός του άλλων ασχολείται και με την παραγωγή 
αρωματικών υλών για ποτά και τρόφιμα. Είναι μέλος 
του cluster PASS. 

• Payan Bertrand 
Δραστηριοποιείται στον τομέα μετατροπής των 

αρωματικών φυτών για την παραγωγή εκχυλισμάτων 
και άλλων μεταποιημένων προϊόντων, εδρεύει στην 
Γαλλία. Είναι μέλος του cluster PASS 



Εταιρίες, πιθανοί πελάτες στο εξωτερικό 

Aboca 

• Η εταιρία  Aboca, δραστηριοποιείται στον τομέα 
μεταποίησης των αρωματικών φυτών για την 
παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων αλλά 
και καλλυντικών. Εδρεύει στην Ιταλία όπου και 
είναι η μεγαλύτερη εταιρία στο είδος της.  

Teutopharma 

• Η εταιρία  Teutopharma, είναι παραγωγός 
εταιρία φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάσει 
τα αρωματικά φυτά. Εδρεύει στη Γερμανία.  

 


