
 
, Astaferm® - בקנדה ל ראשונה וגיות מודיעה על הזמנה מסחריתנקסטפרם טכנול

 נוגד חמצון חזק בתצורת סוכריות גומי 
 

 מרשות הבריאות בקנדה  שיווק רגולטורי למוצר   אישורלפני חודש קיבלה החברה 
 

לקראת  בארה"ב  ושקה, טעםו ריח לאלהמבוסס אסטקסנטין משמרים זה,  נוגד חמצון ייחודי 

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

פתיח חיובי ומוצלח בהשקת  זו "אנו רואים בהזמנה מסחרית ראשונה  : , מסרבועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם

®Astaferm  מותג הבקנדה. זוהי הבעת אמון מצדGrand health  שתפיץ את    תקנדיהתזונה ה, חברת תוספי

. נוגד החמצון הייחודי שלנו זוכה לעניין מצד לקוחות ומפיצים בולטים בצפון אמריקה, ואנו נערכים  המוצר

, בזכות הצעת ערך  לשיתופי פעולה נוספים לאור הבידול ביחס למוצרים מתחרים מבוססי אצות בריח דגי. זאת

ייחודית המשלבת ריכוז גבוה של אסטקסנטין, ללא טעם וריח, המאפשר בין היתר לשווק אותו בצורת מתן 

מבוקשת של סוכריות גומי טעימות. בנוסף, אנו נערכים להשקה ראשונה בקנדה וארה"ב של מוצר בסוכריות 

אבקה מסיסת ת מתן מבוקשות נוספות כגון ושל צורו Astaferm®גומי לחיזוק המערכת החיסונית המבוסס על 

צמיחה בהכנסות ושיפור  . על בסיס זה, אנו צופים חור תחרותילקפליות רכות בתמ ושמן לתזונה ומשקאות מים 

 רבעונים הבאים."ברווחיות הגולמית ב
 

הפודח  – (  2021  אוגוסטב  19  ,עילית  קנעםוי) בע"מ  טק-ברת  טכנולוגיות    , /TASE:NXFR))נקפר  נקסטפרם 

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

שמרים,   היום  מבוססי  בקנדהקיבלה  כי  הודיעה  ראשון  מלקוח  מסחרית  תזונה  ,  Astaferm®  - ל   הזמנה  תוסף 

קיבלה    2021זאת, לאחר שביולי  (.  Gummiesבתצורת סוכריות גומי )חזק,  המבוסס על אסטקסנטין, נוגד חמצון  

 זהו נוגד החמצון היחיד  .Astaferm®( לשיווק (Health Canadaהחברה אישור רגולטורי מרשות הבריאות בקנדה 

 ריח לוואי. ללא הנדסה גנטית וללא טעם ו טבעיים מסוגו המופק משמרים

 

הממוקמת  עבור בריאות כללית לתוספי תזונה מובילה מותגים ת חבר, Grand Healthהמוצר יופץ בקנדה על ידי 

(, מוצרי החברה משווקים במספר מדינות  Non-GMO)  ללא הנדסה גנטית,  צרים טבעייםומתמקדת במו  בקנדה

 לרבות אמזון.  ובמספר ערוצי שיווק 

 

מנכ"ל  ריימונד את  אנו"  מסר: Grand health לין  שלנו  המוצרים  לקו  להוסיף  אנחנו  .   ®AstaFerm נרגשים 

טעם הכולל  הקונספט  את  ויעילות    ,אוהבים    שאנחנו  מה  בדיוק  וזהפרמנטציה    מבוסס  אסטקסנטין  של ריכוז 

אנמחפשים השחקן    ו.  להיות  שמשיק    הקנדישמחים  )  ®Astafermהראשון  גומי  סוכריות   (Gummiesבתצורת 

 בקנדה. 

®Astaferm ( מאושר לשיווקSelf GRAS)  המוצר נמצא בשלבי חדירה ומכירות  2020והושק בארה"ב בספטמבר .

נוספים בשוק תוספי   םחקניראשונות על ידי מותגי תוספי תזונה אמריקאיים. בנוסף, החברה מצויה בדיאלוג עם ש

 . התזונה



  Grand Health אודות

Grand Health   תזונה  מובילה    מותגיםת  חבר  נה הי כללית  לתוספי  בריאות  בקנדה עבור  מתמקדת  ו   הממוקמת 

   במספר מדינות ובמספר ערוצי שיווק(, מוצרי החברה משווקים  Non-GMO)  ללא הנדסה גנטית,  צרים טבעייםבמו

 . אמזוןלרבות 

 health.com/sitemap/-https://www.grand לאתר החברה:

 

 טכנולוגיות נקסטפרםאודות 

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

, ללא  , פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי שמריםחדשנייםרכיבי תזונה  ופי חלבון  תחליפיתוח, ייצור ושיווק של  

  חלבון מן החי.ולשוק הצומח של תחליפי    התזונהלשוק המזון, תוספי  למגוון שימושים  (  Non-GMO)   הנדסה גנטית

על ערך תזונתי  , שהינו במבוסס שמרים,  טבעוניחלבון  תחליף  ,   ™ProteVinנקסטפרם הואפיתחה  מוצר הדגל ש

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  -בכ  הקטגוריות בשוק תחליפי החלבון הנאמד

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

 . 2022בשנת   למסחורו בארה"ב

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

ותיקים ומובילים בשוק תוספי המזון בארה"ב2020מסוף   היתר    2021וקיבל ביולי    , בשיתוף פעולה עם מותגים 

 .  שיווק בקנדה

 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/
mailto:Meirav@bauerg.com

