
Dłuższy okres przydatności, większa pewność 
konsumentów i możliwość stwierdzania 
naruszeń to niektóre z korzyści zyskanych 
przez jednego z głównych producentów 
produktów ochrony zdrowia od czasu przejścia 
na zgrzewanie indukcyjne nakrętek.

Lifeplan, wiodący brytyjski dostawca suplementów 
witaminowych i związków mineralnych, kilka lat temu 
wprowadził zgrzewanie indukcyjne swych produktów, 
ponieważ zdecydował się zrezygnować z wciskanych 
pokrywek umożliwiających stwierdzenie naruszeń.
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„Uszczelnienia indukcyjne 
zapewniają bardzo dobrą ochronę 
przed naruszeniem, ponieważ 
nie można naruszyć produktu 
bez wyraźnego przerwania 
uszczelnienia”.

European HQ
Enercon Industries Ltd
62-64 Edison Road, Aylesbury
Bucks, HP19 8UX
United Kingdom
T: +44 (0) 1296 330 542
E: info@enerconind.co.uk

www.enerconind.co.uk

Dłuższy okres przydatności, większa pewność 
konsumentów i możliwość stwierdzania naruszeń to 
niektóre z korzyści zyskanych przez jednego z głównych 
producentów produktów ochrony zdrowia od czasu 
przejścia na zgrzewanie indukcyjne nakrętek.

Lifeplan, wiodący brytyjski dostawca suplementów 
witaminowych i związków mineralnych, kilka lat temu 
wprowadził zgrzewanie indukcyjne swych produktów, 
ponieważ zdecydował się zrezygnować z wciskanych 
pokrywek umożliwiających stwierdzenie naruszeń.

Rod Bray, Kierownik ds. Operacji w firmie Lifeplan, 
powiedział: „Po przejściu na nakrętki z uszczelnieniem 
indukcyjnym stwierdziliśmy znacznie lepszą stabilność 
produktów dzięki hermetycznemu zamknięciu ich w 
naszych pojemnikach.

„Dotyczy to szczególnie produktów bardziej wrażliwych, 
a w niektórych przypadkach pozwoliło nam to wydłużyć 
okres ich przydatności”.

Oprócz dłuższego okresu przydatności spółka 
odnotowała także wzrost zadowolenia klienta.

„Informacje zwrotne od klientów wykazały silną 
preferencję dla uszczelnień indukcyjnych z nakrętką, 
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ponieważ klientom znacznie łatwiej je otworzyć przy 
pierwszym korzystaniu z produktu”, wyjaśnił pan Bray.

„Używamy uszczelnień z nadrukiem «uszczelniono dla 
Państwa ochrony», co zwiększa zaufanie konsumentów 
do produktu”, dodał.

Dodając uszczelnienie indukcyjne do pojemnika, 
spółki zyskują dodatkową korzyść w postaci 
możliwości wykrywania naruszeń, co często stanowi 
wymóg dla producentów w branży ochrony zdrowia 
i farmaceutycznej. Konstrukcja umożliwiająca 
wykrywanie naruszeń upewnia konsumenta, że nie 
doszło do modyfikacji produktu po opuszczeniu zakładu 
producenta.

Wspominając o tym, pan Bray stwierdził: 
„Uszczelnienia indukcyjne zapewniają bardzo dobrą 
ochronę przed naruszeniem, ponieważ nie można 
naruszyć produktu bez wyraźnego przerwania 
uszczelnienia”.

Lifeplan wytwarza ponad 280 produktów 
eksportowanych do ponad 40 krajów na świecie. 
Podczas jednej zmiany spółka uszczelni indukcyjnie 
około 10 000 pojemników.

„Każdy produkt firmy Lifeplan uszczelniany jest 
indukcyjnie. Uszczelnienie indukcyjne zalecamy także 
każdemu z naszych klientów kontraktowych i marek 
własnych”, powiedział pan Bray.

„Proces jest bardzo prostym sposobem uszczelniania 
produktów, a żadne z naszych urządzeń Enercon nie 
wymaga konserwacji”.

Bardziej szczegółowe informacje o firmie Lifeplan 
znajdują się na stronie www.lifeplan.co.com, zaś o 
firmie Enercon na stronie www.enerconind.co.uk.


