
 
בארה"ב   ראשון מלקוחמודיעה על הזמנה מסחרית  וגיותנקסטפרם טכנול

 שלה תחליף החלבון הטבעוני, ProteVin™ -ל
 

הינה ממותג חדשני בתחום אבקות חלבון טבעוניות  , אלף דולר 70 -, בסך כראשונה זו הזמנה

 בארה"ב  לספורטאים
 

 2022של החלבון בשנת   מסחריתשנייה מבין שלוש לקראת השקה בכך משלימה החברה אבן דרך 

אנו שמחים להודיע על הזמנה מסחרית ראשונה לחלבון הטבעוני שלנו, ועל ": , מסרבועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם

שהתקבלה מוקדם   ,. ההזמנה2022ומסחור החלבון בשנת  הלקראת השק נוספת אבן דרך מהותית   השגת

ראשון בארה"ב אבקת חלבון טבעונית   להשיקאשר הביע רצונו , לקוחמצד חזקה , מהווה הבעת אמון מהמתוכנן

המאפשר   ™ProteVinשל היחודיים  ביתרונותסנונית ראשונה של הכרה  . זוהי ProteVinמבוססת ™

ההתקדמות מול לקוחות  לאור חלבון מן החי. דומה ללייצר תחליפי חלבון טעימים בעלי ערך תזונתי לראשונה, 

 ".2021עד סוף  ,להתקשרות עם יצרן משנה ומתקדמים ,לקבלת הזמנות נוספותמצפים , אנו פוטנציאליים

 

  מספר רב של ערוציב ProteVin™בכוונתי לקדם את ", מסר: PrimaLife Nutritionחברת  בעלירוס,  וולטר

 -יות. כבעל רקע והכשרה בתחום תזונת ספורטאים אני מוצא באטל ורשתות קמעונילרבות פלטפורמות דיג ,שיווק

™ProteVin   חלבון בעל ערך רב, בעיקר בשל דרגת הקיימות הגבוהה והפרופיל התזונתי של המוצר. היכולת

גם ידידותי  הינו לבנות פורמולה ממקור יחידני, המספק את כל הצרכים התזונתיים עם נעכלות מושלמת ו

י המדף  . אני מאמין שפרופיל הטעם הניטרלי שלו וחימלאבעיני לפתרון  ProteVin™לסביבה, הופך את 

 הארוכים יהפכו את היישום הטכנולוגי של המוצר לעניין מעשי, שיוביל להמשך צמיחת הביקוש עבורו."

 

המפתחת  ,/TASE:NXFR))נקפר נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ טק-ברת הפודח –( 2021לי יוב  25 ,עילית קנעםוי)

ורכיבי תזונה חדשניים  ,  (Non-GMOגנטית )ללא הנדסה  ,  מבוסס שמרים,  תחליף חלבון טבעוני  ,™ProteVinאת  

 .  ™ProteVin -מלקוח ראשון בארה"ב לעל קבלת הזמנה מסחרית הודיעה היום  נוספים מבוססי שמרים  

 

 PrimaLifeהמזמין הינו  אלף דולר.    70  -טון חומר גלם באבקה, בהיקף כספי של כ  4.7  - ככמות של  ההזמנה הינה ל

Nutrition , אבקת חלבון טבעונית המבוססת על בארה"ב המשיק  הראשון  להיות   פועלאשר  חדש מותגProteVin™ 

בטעם ומן החי    אבקות מבוססות חלבון בטבעונית עם ערך תזונתי כמו    אבקת חלבון לראשונה  תספק לספורטאים  אשר  

 מעולה.  

החברה   אבני הדרך שהציבה  באבן הדרך השנייה מתוך שלוש  עמידה  זו מהווה  שנת  הזמנה  לסוף  פי    2021עד  על 

בתחילת   ,בהתאם  ,, ואספקתה ללקוח צפויה2022כניתה האסטרטגית לקראת מסחורו המתוכנן של החלבון בשנת  ות

 ™ProteVinמנות נוספות של מצפה לקבל הז החברה , נוספים  לקוחות פוטנציאלייםאינדיקציות מלאור . 2022שנת 

 .  2021עד סוף 

הייצור, המזון,    אלה  יםבימ  בוחנת   החברה   בצד  בתעשיית  מובילים  פוטנציאליים  משנה  יצרני  ומתקדמת מספר 

  .2021יצרן משנה שייבחר עד סוף עם   כמתוכנן להתקשרות



 

 

 

 טכנולוגיות נקסטפרםאודות 

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

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

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

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

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

עם   13  -בשוק תחליפי החלבון הנאמד בכ דולר  כ קצב    מיליארד  כולל שוק  10%  -צמיחה שנתי של  תחליפי בשר, , 

חלב  התינוקות,    תחליפי  לשוק  אבקתיות  ה לופורמולות  הספורטאיםלו  Well Being  -שוק  נערכת .  שוק  החברה 

 . 2022למסחורו בארה"ב בשנת  

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

ותיקים  בשיתוף  ,  2020 מותגים  עם  בארה"בפעולה  המזון  תוספי  בשוק  ביולי    ומובילים  שיווק   2021וקיבל  היתר 

 .  בקנדה

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

 www.nextferm.comלפרטים נוספים באתר החברה: 

 

 ידע צופה פני עתיד מ

הינן צופות פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,   TMProteVin  -הערכות החברה בדבר קבלת הזמנות נוספות ל

, המבוססות על הערכות החברה, המבוססות על אינדיקציות ומגעים מול לקוחות פוטנציאליים להם 1968-תשכ"ח

או חלקן, או להתממש באופן שונה   סיפקה החברה דוגמאות של המוצר. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן

 מכפי שהעריכה החברה, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה. 

 

 לפרטים נוספים:

 באואר -מירב גומא

054-4764979 

Meirav@bauerg.com 

http://www.nextferm.com/
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