
 

 

 

 

 

מהמובילים תוספי תזונה מותג  wansonS :וגיותנקסטפרם טכנול

  Protevinאבקת חלבון מבוססת משיק  והוותיקים בארה"ב
 

תחילת  שמ לאחר , Protevinהמשיק אבקת חלבון טבעונית מבוססת  בארה"ב ו לקוח שלישי זה

 ת ואבק   Mushroom design-ו pacemilkSמותגי תוספי התזונה האמריקאיים ו השיק השנה

 על החלבון הטבעוני של החברה  תומבוססהת וחלבון טבעוני

 

המפתחת   ,/TASE:NXFR))נקפר  נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ  טק-ברת הפודח  –(  2023  מרץב  28  ,עילית  קנעםוי)

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

מוביל בארה"ב של ותיק ו, יצרן ומותג  Swanson health products  כי חברתהודיעה היום    ,נוספים מבוססי שמרים

 .כמקור החלבון במוצר Protevinהשיקה אבקת חלבון מבוססת   ,ויטמינים ותוספי תזונה

 

המשיק   בארה"ב  שלישי  בלקוח  מבוססת  מדובר  טבעונית  חלבון  שמתחילת  Protevinאבקת  לאחר  השיקו    2023, 

התזונה   תוספי  החלבון  ,  Mushroom Design  -ו  pacemilkS  האמריקאייםמותגי  על  המבוססים  מוצריהן,  את 

 .  החברההטבעוני של  

 

 .מופיע על גבי האריזות ™ProteVinהמוצרים המותג   בשלושתיצויין כי 

 לקישור לדפי המוצר באתרי החברות יש ללחוץ על שמות החברות. 

 

 Swansonאודות 

Swanson  תוספי מזון  ,תמציות צמחים  ,וויטמינים  ,אמריקאית המתמחה בייצור ובמכירת מינרלים  ההינה חבר ,

בריאים מזון  החברה  ומוצרי  נחשב1969משנת  פועלת  .  שבנתה  והמותגים  עובדים  מאות  מעסיקה  מובילים   ים, 

 ברשתות וחנויות רבות עם נוכחות חזקה ברשת. וזמיניםבארה"ב 

  www.swansonvitamins.com חברה:לפרטים נוספים באתר ה

 

 נקסטפרם טכנולוגיותאודות 

במחקר, וסקת  טק הע-חברת פודהיא    /TASE:NXFR)נקסטפרם טכנולוגיות, הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א )נקפר

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

  חלבון מן החי.ולשוק הצומח של תחליפי    התזונה, תוספי  תזונהלשוק הלמגוון שימושים  (  Non-GMO)  הנדסה גנטית

https://www.swansonvitamins.com/p/swanson-premium-full-potential-vegetarian-protein-vanilla-3-17-lbs-pwdr
https://spacemilk.com/collections/all
https://mushroomdesign.com/products/mushroom-design-protein-powder


 

 

תזונתי , שהינו במבוסס שמרים,  טבעוניחלבון  תחליף  ,   ™ProteVinנקסטפרם הוא  שפיתחה מוצר הדגל   על ערך 

מהחי  לחלבון  אמינו  )  הדומה  חומצות  גבוהה  ונ   EAA=53%, Leucine=9%, BCAA=21%פרופיל  עכלות 

PDCAAS=1)  חלבון צמחיהמאפיינים  טעם ניטרלי ללא טעמי לוואי  ו  .ProteVin™   מיועד למגוון הקטגוריות בשוק

מיליארד דולר    3.5  -במונחי מוצרים סופיים ובכ מיליארד דולר    20  -בכ   , להערכת החברה,תחליפי החלבון הנאמד

ם כוללי   ™ProteVin  -הרלבנטיים ל. השווקים  20%  -של כממוצע  צמיחה שנתי  קצב    עםבמונחי חלבון אלטרנטיבי,  

שוק   תחליפי  התחליפי  את  התינוקות,  הבשר,  לשוק  אבקתיות  ופורמולות  ה ל חלב  שוק לו  Well Being  -שוק 

 . 2022ספקת הזמנות של המוצר ברבעון השני של והחלה בשיווק וא ProteVinהחברה השיקה את . הספורטאים

 www.nextferm.comלפרטים נוספים באתר החברה: 

 

 :לפרטים נוספים

 באואר -מירב גומא

054-4764979 

Meirav@bauerg.com 

http://www.nextferm.com/
mailto:Meirav@bauerg.com

