
 

FE ROM PLANT BIO JUNIOR SRL 

OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL: 

CULTIVAREA CONDIMENTELOR, 

PLANTELOR AROMATICE, MEDICINALE 

ȘI A PLANTELOR DE UZ FARMACEUTIC 

Firma își propune să desfășoare 

activități legate de cultivarea 

condimentelor, plantelor aromatice, 

medicinale și a plantelor de uz 

farmaceutic. Vom debuta în activitate cu 

cultivarea, promovarea și distribuirea 

lavandei, plantă care este insuficient 

valorificată, având în vedere 

numeroasele sale posibilități de de 

utilizare în industria farmaceutică și 

cosmetică. Agricultura poate fi încă o 

oportunitate de a obține succesul în 

afaceri, oportunitate pe care categoric o 

vom valorifica pentru a deveni un nume 

respectat pe piață. 

 

 

 

 

Stimati colaboratori, 

Va informam ca se apropie sezonul de 
recoltare a lavandei! 
Suntem producatori de lavanda care 
este cultivata pe terenuri certificate 
ecologic.  
Terenurile pe care este cultivata lavanda 
se afla la aproximativ 60 km de 
Bucuresti, iar accesul catre noi este 
simplu si rapid! 
Va oferim  lavanda de cea mai buna 
calitate in urmatoarele forme: 
 

 verde vrac la pretul de 8 lei/kg  
 uscata la pretul de 13.5 lei/kg 
 butasi la pretul de 2 lei/bucat 

 
Produsul nostru intruneste toate 

standardele de productie si cultivare 

impuse de lege. 

In speranta unor colaborari pe viitor, 

asteptam comenzile dumneavoastra. 

 

Pentru mai multe detalii va rugam sa  ne 
contactati pe adresa de email: 
scromplantbio@yahoo.com sau la 
numarul de telefon: 0736739277 
Pentru oferta integral puteți consulta 
catalogul de produse pe site-ul firmei. 

http://www.ctptc-airinei.ro/ 
Pentru orice informații, nu ezitați să ne 
contactați! 
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O firmă și o plantă în 

slujba dumneavoastră! 

 

 

 

De secole, oamenii adora lavanda pentru 

aroma si frumusetea acesteia. Astazi, 

aceasta planta este des folosita ca 

ingredient in produsele de curatenie sau ca 

accesoriu, cum sunt saculetii parfumati, 

lumanarile parfumate etc. Cand aud de 

lavanda, oamenii se gandesc in primul rand 

la un parfum, insa aceasta planta are 

numeroase efecte pozitive atat asupra 

corpului, cat si asupra psihicului. 

 Lavanda, inamicul stresului 

 Somn usor cu flori de lavanda 

 Oboseala dispare ca prin minune 

 Ajuta la concentrare 

 Lavanda - buna pentru arsurile si 

iritatiile pielii 

 Adio matreata! 

 Lavanda va scapa de durerile de 

stomac 

 Lavanda are proprietati antiseptice 

 Piele tanara, fara batai de cap 

 Trateaza afectiunile respiratorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


