PRESSMEDDELANDE

Moberg Pharma lanserar ny Kerasal® produkt i USA
STOCKHOLM, 13 februari, 2015 -- Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag
första leverans av en ny produkt, Kerasal® Complete Care till Walgreens, USAs
största läkemedelskedja. Ytterligare återförsäljare väntas följa.
®

Kerasal Complete Care, är en ny fotvårdsprodukt i ett duo-pack med två effektiva behandlingar, som återställer ett friskt
utseende hos naglar drabbade av nagelsvamp och behandlar fotsvamp. Produkten riktar sig till den stora grupp av
patienter som har både nagelsvamp och fotsvamp. Kerasal Complete Care innehåller den marknadsledande produkten
®
Kerasal Nail Fungal Renewal, kliniskt bevisat att förbättra nagelns utseende redan efter två veckors behandling, och
®
Kerasal Toe & Foot Anti-Fungal, en effektiv behandling mot fotsvamp som innehåller klotrimazol 1%. Kerasal Complete
Care kommer att säljas i cirka 7,000 Walgreens butiker från mars 2015.
“Vi ser fram emot att nu lansera vår nästa innovation inom fotvård. I linje med vårt strategiska mål att bli nummer ett inom
nagelsvampsområdet, söker vi ständigt innovationer som ger unika, enkla och effektiva lösningar för våra kunder och
partners. Hittills har det inte funnits någon produkt på marknaden som erbjuder en bekväm lösning för både fot- och
nagelsvamp. Kerasal Complete Care möter båda behoven”, säger Peter Wolpert, VD på Moberg Pharma AB.
För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD; Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35; Email: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO; Mobil: +46 (0)70- 766 60 30; Email: anna.ljung@mobergpharma.se
Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2015, kl. 8.30.
Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och
försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena
®
®
®
®
®
®
®
Kerasal , Jointflex , Kerasal Nail , Domeboro , Vanquish och Fergon , samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail
®
™
(Emtrix eller Nalox på många marknader utanför USA) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i
USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling
med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey
och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se
www.mobergpharma.se för mer information.
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