
PRESSEMELDING | Dato: 5.juni 2013  

 
 

  

Tel.: (+47) 40 00 90 08        info@nattopharma.com        www.nattopharma.com 
 

Vitamin K2 forskeren Dr. Cees Vermeer, hyllet som en av verdens fremste vitenskapsmenn 
  
Pioneren innen Vitamin K2 forskning ledet banebrytende studie som viser helsefordeler for ben og 
hjerte 
 
OSLO, NORGE – Den profilerte vitamin K2 forskeren, Dr. Cees Vermeer, professor ved Cardiovascular 
Research Institute Maastricht, Universitetet i Maastricht og CEO i VitaK BV, NattoPharma's 
forskningspartner, ble nylig utpekt til å være blant topp 2,5 % av alle verdens vitenskapsmenn av det 
uavhengige overvåkingsbyrået ResearchGate. Dr. Vermeer ledet nylig 3-års studien på Vitamin K2 (MK-7) 
som viser de mest betydningsfulle resultatene på beinhelse innen nyere historie: Daglig tilskudd av 
Vitamin K2 over 3 år reduserer beintap og gir en betydelig forbedring i beinstyrke hos kvinner - selv etter 
overgangsalderen. 
 
NattoPharma har siden 2007 hatt et eksklusivt FoU-samarbeid med VitaK og Universitetet i Maastricht, 
for å underbygge de helsemessige fordelene av vitamin K2. 
 
Dr. Vermeer er blitt hyllet for sitt banebrytende arbeid med å belyse vitamin K's, struktur, funksjon og 
helsefordeler, noe som har vært hans spesialfelt siden 1975. Han er med dette regnet som verdens 
ledende ekspert på området, og er en forkjemper for å inkludere vitamin K2 i kostholdet til folk i alle 
aldre, over hele verden. 
 
Dr. Vermeer ledet forskningsteamet bak den banebrytende tre-års studien på 244 kvinner som 
dokumenterte at en daglig dose av 180mcg MenaQ7® vitamin K2 (MK-7) gir økt beinstyrke og 
beintetthet, samt kan forebygge åreforkalkning. Denne studien ble nylig publisert i tidsskriftet 
Osteoporosis International  (MHJ Knapen et al, ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23525894). 
 
Studien representerer en del av det langsiktige forskningsprogrammet mellom NattoPharma, eksklusiv 
distributør av MenaQ7, og VitaK, verdens ledende forskningsinstitutt på vitamin K. NattoPharma's  
finansiering av VitaK uavhengige forskning på vitamin K2 har resultert i et langsiktig upartisk 
forskningsprogram som viser de helsemessige aspektene ved MenaQ7 inntak. 
 
"Takket være NattoPharmas store investeringer i grunnleggende og anvendt forskning, er MenaQ7 det 
desidert best dokumenterte vitamin K2 på markedet globalt," sier Dr. Vermeer. "Menaquinone-7 har en 
mye større effekt enn andre former for vitamin K, og per idag er MenaQ7 det eneste vitamin K2 
produktet som har vist å kunne forebygge bentap med lav dose (mindre enn 200 mikrogram daglig). " 
 
Vedrørende nyheten om den prestisjetunge utmerkelsen for Dr. Vermeer, kommenterer NattoPharma 's 
CEO Hogne Vik, MD, PhD, MBA: "Ikke bare styrker dette vår posisjon som verdens ledende Vitamin K2 
selskap, men støtter også vår kamp for oppmerksomhet rundt det vi postulerer er en vitamin K2-mangel 
i befolkningen." 
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Videre forklarer Dr. Vik, " FoU avtalen med VitaK og Universitetet i Maastricht, i tillegg til andre 
fremragende medisinske institusjoner, sikrer vi kontinuerlig forskning og kliniske resultater for 
nåværende og fremtidig bruk av MenaQ7. Vi vil fortsette å initiere videre forskning på vitamin K2 i både 
biokjemiske og kliniske settinger. " 
 
Frank Bjordal, styremedlem i NattoPharma og CEO i Eqololgy, et Multiple Level Marketing (MLM) selskap 
med distribusjon av ferdig produkter med MenaQ7 i Norden, uttaler: "Banerbrytende vitenskapelige 
data som viser positiv innvirkning på benhelse og kardiovaskulær helse med daglig inntak av 180 mcg 
vitamin K2 (MK-7) er av svært stor betydning for vår fremtidige formulering av vitamin K2 produkter. Vi 
vil innen kort tid tilby våre kunder på forbrukermarkedet vitamin K2 produkter - ikke bare med 45 mcg 
MK-7 som er mest vanlige dosen idag - men med 180 mcg – samme dose som ble brukt i studien ledet av 
Dr. Vermeer". 
 
På bakgrunn av studien og den prestisjetunge publikasjonen i Osteoporosis International, ble nylig et 
intervju med Dr. Vermeer publisert i Vitasearch. Hele intervjuet kan leses her: 
vitasearch.com/CP/experts/VermeerCAT2013-05-06.pdf  
 
ResearchGate er en av verdens fremste profesjonelle nettverk for vitenskapsmenn og forskere som 
hjelper deres medlemmer å bygge omdømme og oppnå vitenskapelige fremskritt. Nettverket består av 
mer enn 2,7 millioner forskere og vitenskapsmenn over hele verden. 
 
Om NattoPharma og MenaQ7® 
NattoPharma ASA er et norsk bioteknologisk-baserte nutraceutical selskap med enerett til å selge og 
markedsføre merkevaren MenaQ7®, naturlig vitamin K2. MenaQ7 er støttet av en global IPR-portefølje 
og revolusjonerende forskning som underbygger en klar effekt for ben- og kardiovaskulærhelse.  
Selskapet tilbyr sine produkter som ingrediens i kosttilskudd samt i beriking av matvarer og har flere 
internasjonale patenter. NattoPharma har inngått en allianse med VitaK BV, verdens ledende eksperter 
innen forskning og vitenskapelig dokumentasjon av K vitaminer, for å underbygge de helsemessige 
fordelene av naturlig vitamin K2.  
 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
 
Dr. Hogne Vik 
CEO, NattoPharma 
Mobil:   +47 97 53 53 26       
E-post: hogne.vik @ nattopharma.com 
 
 
 
 
 


