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Press Release   
NattoPharma  og SuperNutrition 

SuperNutrition’s produkt “Hjerte Smart med MenaQ7” er finalekandidat for kåring av det beste 
hjerte-helse produkt ved Informa ’s SupplySide West oktober 2015 – den største 

kosttilskuddsmessen i USA 
  
OSLO, NORGE og Metuchen, NJ (25. august, 2015). Informa, arrangøren av den største kosttilskuddsmessen i 
USA, Supply Side West, har annonsert at produktet « SimplyOne Heart Smart ™» fra SuperNutrition, som 
inneholder MenaQ7, er en av finalistene til å kunne vinne SupplySide CPG Redaksjons pris for beste hjerte-helse 
produkt 2015. 
  
Ifølge arrangørene, er «SimplyOne Heart Smart» en av fem kandidater til å vinne prisen i kategorien for hjerte-
helse produkter.  Vinneren vil bli annonsert på SupplySide West 2015 som arrangeres i Las Vegas, Nevada, USA. 
  
"Vi er beæret over at vår patentsøkte «SimplyOne Heart Smart» er utvalgt som en av finalistene til Editor s 
Choice Award," sier Kathy Mooney, administrerende direktør i  SuperNutrition. "Etter at vi tett har fulgt med i 
den dokumentasjon og forskning som er gjort med vitamin K2 (MK7), har vi utviklet «SimplyOne Heart Smart» 
med MenaQ7 vitamin K2 (MK-7) i kombinasjon med vitamin A (retinol) og vitamin D3. Disse tre fettløselige 
vitaminene bidrar sammen til å opprettholde friske arterier og forhindre utvikling av arteriestivhet/forkalkning 
på en ny måte ". 
  
SuperNutrition har utviklet, produsert og distribuert ulike multivitamin-formuleringer siden 1977.  Når selskapet 
nå lanserte sin «Hjerte Smart ™ formulering», var det betinget av at en i produktet benyttet et klinisk 
dokumentert vitamin K2 som MK-7.  I produktutviklingsprosessen har SuperNutrition samarbeidet med 
NattoPharma.  SuperNutrition konkluderte med at MenaQ7 ® Vitamin K2 som MK-7 fra NattoPharma er det 
eneste klinisk dokumenterte vitamin K2 som finnes på markedet. 
  
"Vi er svært fornøyde med samarbeidet med NattoPharma i Norge," fortsetter Mooney i SuperNutrition. "Vi 
valgte deres MenaQ7 som hovedingrediensen i vårt «Hjerte Smart produkt» på grunn av NattoPharma’s solide 
dokumentasjon omkring substansen MenaQ7, Vitamin K2 og dens positive helseeffekter på hjerte-kar systemet 
og bein. Vi tror valget av NattoPharma som partner, og vår unike kombinasjon av ingredienser som leveres i en 
velsmakende tygge-formulering, én per dag, gjør produktet vårt spesielt. " 
  
I snart 20 år har SupplySide bidratt til at fagfolk har blitt gjort oppmerksom på den positive utvikling som skjer 
innen kosttilskudd, mat, drikke, personlig pleie og kosmetikk.  Gjennom ulike konkurranser og møter hjelper en 
fagfolk til å finne informasjon om, utforske, oppdage, skape og markedsføre sitt neste bestselgende produkt. 
  
"I de siste årene har vi i stor grad lykkes med å få fokus på de nye produktene som kommer på markedet, drevet 
av dokumenterte helseeffekter knyttet til nye ingredienser presentert på SupplySide," sier Heather Granato, 
Vice President i Informa Health & Nutrition Network, arrangøren av SupplySide. "Gjennom en faglig vurdering av 
hundrevis av nye produkter, velger fagteamet vårt ut noen ganske få, unike produkter som vi tror vil kunne bidra 
til en framtidig lansering av nye banebrytende produkter." 
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"Vi er svært glade på vegne av SuperNutrition, og ønsker dem all mulig suksess i den videre prosess fram mot en 
mulig tildeling av prisen for beste «hjerte-helse produkt på SupplySide West", sier Hogne Vik, Administrerende 
direktør i NattoPharma. "På bakgrunn av Informa’s kriterier for utvelgelse av finalister, tror vi SuperNutrition har 
store muligheter til å vinne prisen.  NattoPharma deltar også i 2015 som utstiller på SupplySide West. Vi gleder 
oss til å feire en mulig pristildeling med partneren vår SuperNutrition, slik de var med å feire sammen med oss 
når MenaQ7 PURE ble utpekt som den beste kosttilskudds ingrediens på Natural Products Expo West / engredea 
februar måned 2015. " 
  

# # # 
Om NattoPharma og MenaQ7 
NattoPharma USA, Inc. er et heleid amerikansk datterselskap av NattoPharma ASA, Norge, som er verdens 
ledende innen vitamin K2 forskning og utvikling. NattoPharma er eksklusiv leverandør av MenaQ7 Vitamin K2 
som MK-7 og har vært i et flerårig forsknings- og utviklingsprogram for å underbygge og oppdage de 
helsemessige fordelene av vitamin K2 for applikasjoner i markedet for funksjonell mat og kosttilskudd. MenaQ7 
® er den best dokumenterte, kommersielt tilgjengelig vitamin K2 som MK-7 med garantert innhold av aktiv 
substans og stabilitet, er klinisk dokumentert og er beskyttet av internasjonale patenter. For mer informasjon 
om NattoPharma, besøk nattopharma.com, eller om MenaQ7 ®, besøk menaq7.com. 
  
Om SuperNutrition: 
SuperNutrition ble co-grunnlagt av Patrick Mooney og hans sønn, Michael, i San Francisco i 1977. Deres ønske 
var å kommunisere ernæringsmessige gjennombrudd i menneskets biokjemi og helse, og utvikle helseprodukter 
for forbrukere basert på dette. De startet som en non-profitt vitamin-forsknings selskap, og har gjennom ulike 
samarbeidsrelasjoner over årene utviklet seg til et vitamin-selskap med sin egen omfattende produktlinje av 
multivitaminer basert på vitenskapelig forskning. 
  
I dag er SuperNutrition en familie-eiet og drevet California selskap. Kathy Mooney, datter av Patrick, er 
administrerende direktør i selskapet og Michael er direktør for vitenskap og utdanning. De samme prinsippene 
som gjaldt når SuperNutrition ble startet i 1977 gjelder for selskapet i dag – SuperNutrition ønsker å bygge en 
bedre verden gjennom bedre ernæring! 
  
Om SupplySide West: 
Arrangeres av Informa Exhibitions. Denne årlige messen og pedagogisk forum er samlingsstedet for de beste 
medarbeidere, trender, vitenskapelige fremskritt og nettverksbygging innenfor ernæring og 
kosttilskudd. SupplySide West handler om utforskning, oppdagelse, innovasjon og markedsstrategi rundt 
utviklingen av ferdige konsumvarer. Møtet i 2015 vil bli avholdt 5 til 9 oktober på Mandalay Bay i Las Vegas. For 
mer informasjon besøk www.supplysideshow.com. 
  
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
 
Hogne Vik, CEO NattoPharma 
Cell phone: +47 97 53 53 26  
E-mail: hogne.vik@nattopharma.com 
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Kate Quackenbush, Director of Communications 
NattoPharma USA, Inc.  
Phone: 609-643-0749 
E-mail: kate.quackenbush@nattopharma.com 


