
 
לשיווק  בקנדה רגולטורי  ודיעה על קבלת אישורמ וגיותנקסטפרם טכנול

®Astaferm בתצורת סוכריות גומי חזק , נוגד חמצון   
 

בארה"ב   ושקה טעםו ריח לאלהמבוסס אסטקסנטין משמרים נוגד החמצון הייחודי של החברה 

 על ידי מספר שחקני תוספי תזונה מובילים נמצא בשלבי מכירות ראשונים ו 2020בסוף 

 

בקנדה מחזק את נוכחותנו בשוק   Astaferm® -ל אישור השיווק שקיבלנו": , מסרבועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם

הביא רכיבי  תוספי התזונה בצפון אמריקה. האישור מעיד על היכולת הרגולטורית והעסקית של נקסטפרם ל

ללקוח   המוצרתחלנו כבר באספקה ראשונית של המסחור ותחילת מכירות. משלב הפיתוח עד לחדשניים  תזונה

. זאת,  בריח דגי אצותהמבוססי   למוצרים המתחרים ביחסבידול ה רצופים השקות נוספות לאואנו בקנדה ו

לשווק אותו  המאפשר בין היתרללא טעם וריח בזכות הצעת ערך ייחודית המשלבת ריכוז גבוה של אסטקסנטין, 

מימוש יעדי  לבהתאם לתוכניתנו אנו מתקדמים , במקביל. טעימות צורת מתן מבוקשת של סוכריות גומיב

 ." 2022 -, החלבון הטבעוני שפיתחנו, ב™ProteVin ת שלהשקה מסחריהחברה ל

  

המפתחת    ,/TASE:NXFR))נקפר  נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ  טק-ברת הפודח  –(  2021לי  יוב  11  ,עילית  קנעםוי)

ורכיבי תזונה חדשניים נוספים מבוססי    (Non-GMOללא הנדסה גנטית )  תחליף חלבון טבעוני  ,™ProteVinאת  

היום  שמרים,   רגולטורי  קיבלה  כי  הודיעה  בקנדהאישור  הבריאות  של   ((Health Canada  מרשות  לשיווק 

®Astaferm  ,  חזק,  המבוסס על אסטקסנטין, נוגד חמצון( בתצורת סוכריות גומיGummies  .)  נוגד החמצון  זהו

 לוואי.   ללא הנדסה גנטית וללא טעם וריח טבעיים מסוגו המופק משמרים היחיד

 

  Astaferm® נערכת להשקה מסחרית בקנדה של החברה  , NPN - Natural Product Number)) עם קבלת האישור 

הצומחת לאור   חיזוק המערכת החיסונית()  Immunity  -לקטגוריית ה, כולל  Astaferm® נוספים מבוססי  ומוצרים 

הקורונה כ מגפת  החברה  ראשוניות  בר  .  כמויות  בדיאלוג  לקוחל המוצר    של סיפקה  ונמצאת  לקוחות  עם  , 

 בשוק תוספי התזונה בקנדה. מובילים פוטנציאליים 

 

®Astaferm ( מאושר לשיווקSelf GRAS) המוצר נמצא בשלבי חדירה ומכירות  2020הושק בארה"ב בסוף שנת ו .

כדוגמת  ראשונות   תזונה אמריקאיים,  תוספי  מותגי  ידי  מצויה החברה  .  Purity  Products  -ו  Carlson Labsעל 

תוספי תזונה ברשתות המתמקדים בהשקת  שחקנים  כולל    חקני פרימיום נוספים בשוק תוספי התזונהעם שבדיאלוג  

 ב. קמעונאיות גדולות בארה"

 

ו וריח,    הינו  Astaferm®   -הואיל  גומי  סוכריות  של  ת הצריכה המבוקשת  בצור  כתוסף תזונה   שילובו חסר טעם 

(Gummies)  ,ממקור אחד בלבד והוא  המופקים    , מוצרי אסטקסנטין הקיימים בשוקלעומת  משמעותי  ווה בידול  מה

להרחבת  החברה נערכת בימים אלה    . Soft-Gelsכמוסות  ניתנים בעיקר בצורה של  לפיכך  , ובעל ריח דגי  אצה  מקור

לצורות מתן נוספות מבוקשות  לאינדיקציות נוספות כגון חיזוק המערכת החיסונית ו  Astaferm®  -ב  השימושים 



חור לקפליות רכות בתמ   ושמןומשקאות,    תזונהלבנוסף לסוכריות גומי גם אבקה מסיסת מים    בתעשייה, הכוללות

 תחרותי. 

 

 טכנולוגיות נקסטפרםאודות 

, במחקר וסקת  טק הע -חברת פוד היא    /TASE:NXFR))נקפר  הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א   , טכנולוגיותנקסטפרם  

, ללא  , פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי שמריםחדשנייםרכיבי תזונה  ופי חלבון  תחלישל  פיתוח, ייצור ושיווק  

חלבון מן  ולשוק הצומח של תחליפי    התזונה, תוספי  תזונהלשוק ה למגוון שימושים  (  Non-GMO)  הנדסה גנטית

  .החי

על ערך תזונתי  , שהינו במבוסס שמרים,  טבעוניחלבון  תחליף  ,   ™ProteVinהואם  רנקסטפמוצר הדגל שמפתחת  

מהחי   לחלבון  לוואי  והדומה  טעמי  ללא  ניטרלי  צמחיהמאפיינים  טעם  למגוון    ™ProteVin.  חלבון  מיועד 

תחליפי  , כולל שוק  10%  -צמיחה שנתי של כקצב    מיליארד דולר עם  13  -הקטגוריות בשוק תחליפי החלבון הנאמד בכ

החברה נערכת .  שוק הספורטאיםלו  Well Being  -שוק הלבשר, תחליפי חלב ופורמולות אבקתיות לשוק התינוקות,  

 . 2022למסחורו בארה"ב בשנת  

נמכר בארה"ב שמשמרים  מבוסס אסטקסנטין  חדשני  נוגד חמצון  ,  Astaferm®  מוצר נוסף בשלבי מכירות הינו

 בארה"ב.  תזונהפעולה עם מותגים ותיקים ומובילים בשוק תוספי הבשיתוף , 2020מסוף 

 תאגיד הענק הבינלאומי בתחום השמרים.  Lallemand -לחברה מוצרים נוספים אשר מוסחרו ל

 www.nextferm.comלפרטים נוספים באתר החברה: 

 

 לפרטים נוספים:

 באואר -מירב גומא

054-4764979 

Meirav@bauerg.com 

http://www.nextferm.com/
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