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aXichems	  naturanaloga	  capsaicin,	  aXiphen,	  lanseras	  i	  
smärtlindrande	  kräm	  på	  den	  kinesiska	  marknaden 

aXichem	  AB	  (publ)	  som	  utvecklar	  och	  marknadsför	  naturanaloga	  industrikemikalier,	  för	  användning	  
inom	  områden	  såsom	  påväxthämmande	  båtbottenfärg,	  skadedjursbekämpning	  i	  skogs-‐	  och	  jordbruk	  
samt	  enskilda	  farmaceutiska	  områden,	  förbereder	  lansering	  av	  bolagets	  första	  slutprodukt.	  	  Bolagets	  
naturanaloga	  capsaicin,	  aXiphen,	  är	  den	  aktiva	  substansen	  i	  en	  antiinflammatorisk	  och	  
smärtlindrande	  kräm	  som	  kommer	  att	  lanseras	  i	  Hong	  Kong	  under	  våren	  2015.	  Cirka	  800	  
försäljningsställen	  kommer	  att	  ha	  produkten	  till	  försäljning.	  

Produkten	  är	  avsedd	  att	  användas	  för	  att	  lindra	  mild	  till	  måttlig	  smärta	  i	  muskler	  och	  leder	  vid	  t	  ex	  
belastningsproblem	  och	  sportskador.	  

-‐ Den	  kinesiska	  marknaden	  för	  den	  här	  typen	  av	  produkter	  är	  enorm.	  Det	  finns	  en	  tradition	  i	  
Kina	  när	  det	  gäller	  att	  behandla	  t	  ex	  muskelsmärta	  med	  liniment	  och	  krämer	  av	  olika	  slag	  och	  
eftersom	  capsaicin	  har	  en	  dokumenterat	  god	  smärtlindrande	  och	  antiinflammatorisk	  effekt	  
är	  det	  en	  intressant	  marknad	  för	  aXichem,	  säger	  Torsten	  Helsing,	  VD.	  	  

Krämen	  tillverkas	  i	  Norge	  och	  är	  godkänd	  för	  användning	  i	  Hong	  Kong.	  

	  

För	  ytterligare	  information	  kontakta:	  	  
Torsten	  Helsing,	  VD	  aXichem,	  tel:	  046	  780	  06	  73,	  email:	  torsten@axichem.se	  

	  

Om	  aXichem	   
aXichem	  utvecklar,	  patenterar	  och	  marknadsför	  naturanaloga	  industrikemikalier.	  Bolagets	  produkt	  är	  
en	  naturanalog	  substans	  kallad	  Fenylcapsaicin,	  vilket	  är	  ett	  syntetiskt	  framställt	  och	  patenterat	  
capsaicin.	  Fördelen	  med	  ett	  syntetiskt	  capsaicin	  är	  att	  substansen	  kan	  hålla	  en	  jämnar	  kvalitet	  och	  
finnas	  tillgänglig	  i	  större	  volym	  än	  det	  naturliga	  capsaicin	  som	  finns	  i	  chilifrukten.	  Tillämpningar	  finns	  
inom	  en	  mängd	  olika	  områden,	  såsom	  marin	  påväxthämmande	  färg,	  skadedjursbekämpning	  i	  skogs-‐
och	  jordbruk	  samt	  enskilda	  farmaceutiska	  områden.	  Axichems	  aktie	  är	  listad	  på	  NASDAQ	  OMX	  First	  
North	  med	  kortnamnet	  AXIC	  A.	  Certified	  Adviser	  är	  Redeye	  AB.	  Mer	  information	  om	  bolaget	  finns	  på	  
www.axichem.se	   


