
 
UAB „ОDA LT“ – lietuviškos profesionalios kosmetikos kūrėja ir gamintoja. Tai profesionali lietuviška 

kosmetika, kuri yra naujausių išradimų, patikimos, daug kartų išbandytos patirties ir mokslinio požiūrio sintezė. 

Optimum Derma Aciditate– tai kosmetikos produktai, kurie veikia stimuliuojančiai, regeneruojančiai, saugo nuo 
kenksmingo laisvųjų radikalų poveikio, palaiko gerą odos būklę. Kosmetikos produktų sudėtyse yra alfa hidroksi 

rūgštys, tokios kaip: glikolio, pieno, migdolinė bei kitos: gintaro, piruvo, fitino, azelaino. Šią kosmetikos gaminių 

grupę sudaro dvi kategorijos – profesinė, skirta tik profesionaliam naudojimui, ir kita – skirta odos priežiūrai 
kiekvieną dieną. Optimum Derma Aciditate produktai gerina spuoguotos, jautrios, pigmentuotos, išsausėjusios odos 

būklę. 

Įmonė įdiegusi kokybės ir geros gamybos praktikos pagal LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 22716:2008 

standartų keliamus reikalavimus. Bendrovė ateityje planuoja toliau tobulinti gamybos procesus, siekti naujausių 
technologijų gaminiuose pritaikymo, kurie leistų dar labiau pagerinti produkto kokybę ir efektyvumą.   

 

   KOKYBĖS IR GEROS GAMYBOS PRAKTIKOS POLITIKA 
 

UAB “ОDA LT” bendrovės darbuotojai įsipareigoja laikytis šios kokybės ir geros gamybos praktikos politikos, 

kuri padės geriau atlikti savo darbą.  
Siekdama patenkinti klientų ir profesionalių kosmetologų poreikius bei lūkesčius, užtikrinti stabilų ir pelningą 

bendrovės darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą, sau ir visam kolektyvui UAB „ODA LT“ vadovybė kelia šiuos 

tikslus: 

1. Nuolat gerinti veiklos ir gaminamų gaminių kokybę, efektyvumą ir saugą, atitikti LST EN ISO 
9001:2015 ir LST EN ISO 22716:2008 standartų nustatytus reikalavimus. 

2. Atitikti teisės aktų (reglamentuojančių įmonės veiklą) ir klientų keliamus reikalavimus.  

3. Analizuoti veiklos partnerių ir klientų poreikius ir stengtis patenkinti jų lūkesčius. 
4. Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su klientais, veiklos partneriais ir tiekėjais. 

5. Siekti veiklos valdymo gerinimo taikant procesinį ir sisteminį požiūrį. 

6. Nenaudoti žaliavų, kurios padidintų klientams jautrumo riziką ir sutrikdytų odos būklę, įtakotų gaminio 
saugą. 

7. Kelti darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinti našias bei saugias darbo sąlygas ir palaikyti gerą ir saugią 

aplinką.  

8. Reikalauti kiekvieno darbuotojo atsakomybės už darbo ir gaminio kokybę ir saugą. 
9. Pasitelkti pažangius laboratorinius metodus vertinant gaminio kokybę, saugą.  

10. Tapti pirmaujančia įmone Lietuvos profesionalios kosmetikos gamintoja. 

11. Plėtoti tarptautinį pardavimų tinklą. 
12. Gerinti įmonės ir gaminių įvaizdį kaip įrodymą puikios kokybės ir saugos produktų, geros valdymo 

simbolį. 

13. Užtikrinti, kad kokybės ir geros gamybos praktikos politika būtų bendrovėje žinoma, suprantama ir 

įgyvendinama, peržiūrima ir vertinama, kad nuolat išliktų veiksminga.  

Visi darbuotojai įsipareigoja siekti įmonėje nustatytų tikslų, uždavinių, siekiant kokybės ir geros gamybos praktikos 
vadybos sistemos rezultatyvumo, efektyvumo, gerinimo. 

Bendrovės vadovybė laiduoja šios kokybės ir geros gamybos praktikos politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą 

ištekliais nurodytiems tikslams pasiekti, kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas šių tikslų vykdymui, periodiškai, 
ne rečiau kartą metuose tikrinti rezultatus. 
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