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NattoPharma’s MenaQ7 ™ PURE har fått Novel Food godkjenning fra EFSA 
  
Høvik, Norge (15 april 2015). NattoPharma ASA har i dag, onsdag 15. april 2015, mottatt skriftlig informasjon 
om at MenaQ7 PURE har fått Novel Food godkjenning av EFSA, matsikkerhetsmyndigheten i EU.  Denne 
informasjonen er mottatt etter frigivelsen av emisjonsprospektet til NattoPharma som ble offentlig 10. 
april 2015.   
  
"Novel Food godkjenningen er gode nyheter for NattoPharma og av vesentlig betydning for vårt salg og vår 
markedsføring av MenaQ7 PURE i Europa. Godkjenningen representerer også et "kvalitetsstempel" for våre 
distributører over hele verden. Ved å tilby MenaQ7 PURE til kunder i Europa vil NattoPharma ytterligere styrke 
vårt konkurransefortrinn innenfor vitamin K2-segmentet", sier Hogne Vik, administrerende direktør i 
NattoPharma. 
  
MenaQ7 PURE er et K2 vitamin av høy kvalitet som produseres kostnadseffektivt.  Dette produktet vil være et 
godt førstevalg som vitamin K2 ingrediens for produsenter av vitaminer, kosttilskudd og «helsekost»; de 
kundene NattoPharma har som krever lave produkt-tilvirke-kostnader (cost of goods), og som samtidig står for 
omsetning av store volumer slike produkter. NattoPharma mener at selskapets største potensial for vekst og 
økte inntekter er at MenaQ7 PURE legges inn i allerede eksisterende vitamin- og helse-produkter, eller ved at 
det utvikles nye produktlinjer for vitamin K2. Innen kort tid antar en at denne utviklingen vil føre til en sterk 
økning i etterspørselen etter MenaQ7 PURE. 
  
Ifølge Hogne Vik har veien fram mot Novel Food godkjennelsen vært lang.  "Søknaden ble innlevert april 2014, 
og det har tatt nær ett år å få godkjenningen på plass.  Tidspunktet for godkjenningen kunne imidlertid knapt ha 
vært bedre. Nå står Vitafoods for døren – den største årlige Europeiske kosttilskuddsmessen. En full europeisk 
lansering av MenaQ7 PURE skjer på Vitafoods-messen i Genève i Sveits tirsdag 5. mai 2015. NattoPharma er til 
stede på messen med egen stand og våre beste folk».   
  

# # # 

 Om NattoPharma og MenaQ7® 

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som er vist å kunne virke forebyggende mot økt risiko for utvikling av 
dårlig bein- og hjerte- karhelse. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser 
og rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning.  

NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr 
sine vitamin K2-produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food. Selskapet er også i 
ferd med å utvikle en farmasøytisk produktkandidat. 
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