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aXichem: Muscletech Burn iQ som innehåller aXivite, säljs 

genom världsledande amerikanska återförsäljaren GNC   

  

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att 

produkten Muscletech Burn iQ™, där aXivite® är en av de aktiva ingredienserna, nu finns tillgänglig för 

marknaden genom ytterligare en stark säljkanal, nämligen den världsledande amerikanska 

återförsäljaren GNC (General Nutrition Corporation). GNC är ett ledande globalt företag inom hälsa 

och välbefinnande som tillhandahåller vetenskapsbaserade produkter av hög kvalité. GNC bedriver 

verksamhet över hela världen genom företagsägda butiker, nationella och internationella 

franchisebutiker, digital handel samt genom starka grossist- och detaljhandelspartnerskap. Mellan 

åren 2009 och 2019 visade GNC en global årlig omsättning om cirka 2 miljarder USD. 

 

”Det är mycket glädjande att Burn iQ finns på hyllorna och i sortimentet hos GNC och att aXivite väl 

synligt i listan över ingredienserna i produkten. GNC är ett fantastiskt skyltfönster för aXivite och den 

kommersiella potential som följer av att vara med på produktlistan hos världens största återförsäljare 

av kosttillskott kommer att synas i våra intäkter 2023. Lanseringen hos GNC är också ett bra bevis på 

vårt positiva samarbete med Iovate Health Sciences,” säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

 

Den nordamerikanska marknaden för kosttillskott avsedda för sport och träning förväntas växa med i 

genomsnitt drygt 6% under perioden 2021–2026 enligt MordorIntelligence.com. Det som driver 

tillväxten är en ökad medvetenhet om hälsa och hälsosam livsstil, men också att det öppnas fler 

träningscentra och att kunskapen hos konsumenterna om kosttillskott blivit större.  

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023, kl.15:00  

CEST.  

 

Kontakt: 

Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55. E-post: torsten.helsing@axichem.se 

 

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framför allt 
med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom 
kosttillskott, ingrediens i djurfoder, marina tillämpningar samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på 
NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance 
www.vhcorp.se. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se  
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