
 
בארצות תזונה תוספי ה מהמובילות בתחום ,  Carlson Labsוגיות: נקסטפרם טכנול

 ,של החברה חמצון הנוגד , staferm™Aהמכילות את   גומיסוכריות שיקה מ  הברית

 ליין ובחנויות ברחבי ארה"ב-און י למכירה באתר

 

בחר   בתחום תוספי התזונה בארה"ב, שחקן מוביל, Carlson  -בכך שאנו גאים בועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם: "

ורואים בכך הבעת אמון משמעותית במוצר, בחברה ובפלטפורמה  נוגד החמצון המהפכני שלנולהשיק את 

 Purity -בנוסף ל גומיבסוכריות  Astaferm -את ה שווקלשני שבוחר  מוביליצרן  הטכנולוגית שלנו. זהו 

Products , 2021במהלך שנת לבצע . אנו פועלים בהתאם לתוכניתנו העסקית 2020שהשיק את המוצר בסוף  

 , שישתקפו במכירות."מותגים אמריקאים מובילים מספר השקות בשיתוף פעולה עם

 

הודיעה היום,   ,/TASE:NXFR))נקפר  נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ  טק-ברת הפודח–(  2021  פברוארב  22  ,יקנעם)

המבוסס על תוסף תזונה    השיקבארה"ב,  והוותיקים  המובילים  תוספי התזונה    יצרניאחד מ,  Carlson Labsכי  

Astaferm™,    החמצון נקסטפרם.  נוגד  שפיתחה  מותג  המוצרהייחודי  תחת   ,arlsonC,    לרכישה באתר ניתן 

 .  בארה"ב ותחנויות נוספ בובפורטלים  , Carlson Labsהמכירות המקוון של 

 

Astaferm™  נוגד המבוסס על אסטקסנטין  ,פטנטב מוגן    הינו תוסף תזונה  ,על ידי נקסטפרםומיוצר  פותח  , אשר ,

 .  וללא טעם וריח ללא הנדסה גנטית  טבעיים מסוגו המופק משמרים  היחידהינו , וחזקחמצון  

גומי  סוכריות  כתוסף תזונה, בין היתר, בצורה של    שילובו חסר טעם וריח, מאפשרת את    ™Astafermהיותו של  

(Gummies)  .ממקור אחד בלבד המופקים    ,כיום  תוספי המזון  למוצרי האסטקסנטין הקיימים בשוק  זאת בניגוד

 .בין המותגים השונים בשוק, ללא בידול משמעותי  Soft-Gelכמוסות אצה, וניתנים בעיקר בצורה של  והוא מקור

 

, תוסף תזונה  תוספי תזונה אמריקאי ותיק  יצרן,  Purity Products  השיק  2020, בסוף שנת  Carlson  -בנוסף ל

  , ובחנויות נוספותבאמזון,  Purity Products  באתר המכירות המקוון של נמכר  . המוצר  ™Astafermהמבוסס על  

   .בארה"ב

 

נשיאת קרלסון " גב' קרילין אנדרסון,  האסטקסנטין  החלטנו להשיק את  , מסרה:  נקסטפרם החדשני  מוצר   של 

ה הידידותית  בזכות  המתן  צורת  בגלל  והן  האסטקסנטין,  של  הריכוז  בשל  הן  הצרכנים,  עבור  שלו  הייחודי  ערך 

. אנו שמחים להציע ללקוחותינו את C, הטעם האטרקטיבי, והשילוב החזק עם ויטמין ומיגלמשתמש של סוכריות  

 ליין והן בחנויות ברחבי ארה"ב." -המוצר הן באתר האון 

 

  אודות קרלסון

על ידי יצירת תוספי תזונה כל המשפחה  אישה אחת לשפר את בריאות  מתוך חזון של    1965בשנת  נוסדה  קרלסון  

את שמני    ה יבאכשי בצפון אמריקה,    3להשיק אומגה  סייעה  , קרלסון  80  -תחילת שנות העם מרכיבים איכותיים. ב

ויטמינים, מינרלים,  מוצרי    200  -לקרלסון למעלה מ כיום    גיה ב בארה"ב מנורהדגים האיכותיים והטובים ביותר  

 https://carlsonlabs.com .ילדים ופורמולות מיוחדות אחרות לכל המשפחהל  תוספים, 3אומגה  

https://carlsonlabs.com/astaxanthin-gummies/
https://carlsonlabs.com/astaxanthin-gummies/
https://carlsonlabs.com/astaxanthin-gummies/
https://carlsonlabs.com/astaxanthin-gummies/
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https://www.amazon.com/AstaGummies-Purity-Products-Astaxanthin-Antioxidant/dp/B08F5J43NX/ref=mp_s_a_1_1_sspa?dchild=1&keywords=astaxanthin+gummies&qid=1613932746&sprefix=astaxanthin+gummies&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFXSFhOWFNBOU9FMFomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA1NTgwMDMzRzFDUDVPVktOVUdJJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA1MTUwOTgyS1hTQTZJNDA2VTFaJndpZGdldE5hbWU9c3BfcGhvbmVfc2VhcmNoX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=#customerReviews
https://carlsonlabs.com/


 

 טכנולוגיות נקסטפרםאודות 

בת"א  טכנולוגיותנקסטפרם   לני"ע  בבורסה  פודהיא    /TASE:NXFR))נקפר  הנסחרת  הע-חברת  וסקת טק 

, פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי שמרים,  חדשנייםרכיבי תזונה  טכנולוגיות ושל  פיתוח, ייצור ושיווק  ,  במחקר

חלבון ולשוק הצומח של תחליפי   התזונה לשוק המזון, תוספי  למגוון שימושים  (  Non-GMO) ללא הנדסה גנטית

, חלבון טבעוני  ™ProteVin, נוגד חמצון חדשני ואת  ™Astafermם מפתחת ומשווקת את  רנקסטפ   .מן החי

 החי וטעם ניטראלי. בעל ערך תזונתי כמו של חלבון מן 

 www.nextferm.comלפרטים נוספים באתר החברה: 

 

 :לפרטים נוספים

 באואר -מירב גומא
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