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NattoPharma & Dr. Mercola utvider samarbeidet 
Partnerskapet betyr øket Vitamin K2 synliggjøring og lansering av nye produkter  
 
Det vises til børsmelding datert 20. august 2015. NattoPharma har gleden av å meddele at Mercola, et av 
de ledende helseopplysningsselskap som også selger høykvalitets produkter, har valgt NattoPharma som 
sin foretrukne leverandør av vitamin K2. Ikke bare har Mercola inkludert NattoPharmas MenaQ7 Vitamin 
K2 som MK -7 i den prestisjetunge «Dr. Mercola Premium Product line», men de to selskapene har avtalt 
å samarbeide om å opplyse forbrukerne om de kliniske, helsemessige fordelene til vitamin K2.  
 
Mercola.com ble lansert i 1997, og er i dag nummer 1 i verden av «Natural Health» nettsider, og evaluert 
som ett av verdens 10 beste helsenettsteder. Selskapet har over en million nyhetsbrev-abonnenter, 
inkludert mange titusen helsepersonell.  Det finnes minst en abonnent i de fleste land i verden. De 
daglige nyhetsbrevene fra Mercola henvender seg til internett-brukere som ikke har tid til å sile seg 
gjennom hundrevis av medisinske studier, men som ønsker innsikt innen medisin og kosttilskudd på en 
lettforståelig og enkel måte. 
 
I tillegg til dette mottar Mercola.com anslagsvis 30 millioner sidevisninger hver måned og tilbyr 
abonnentene sine over 100.000 sider med fri og originale helseinformasjon basert på kompetansen til 
ledende helsepersonell innenfor fagfeltene ernæring, trening, helse og stressmestring. Grunnlegger Dr. 
Joseph Mercola har mer enn 20 års klinisk erfaring som lege, og søker selv ut sine intervjuobjekter ut fra 
strenge faglige kriterier. 
 
Med dette som bakgrunn, var NattoPharma begeistret for å kunne koble Dr. Mercola med Vitamin K2 
eksperter selskapet har samarbeidet med.  Disse ekspertene er blitt intervjuet av Dr. Mercola og 
intervjuene har blitt sett av bemerkelsesverdig mange «helseinteresserte» personer.  
• Dr. Mercola intervjuer Leon Schurgers, PhD: Vitamin K og dets fordeler 
(http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/01/11/vitamin-k1-k2.aspx ) - publisert 11. 
januar, 2015. Intervjuet og tilhørende artikkelen er blitt sett mer enn en halv million ganger. 
 
• Dr. Mercola intervjuer Dr. Dennis Goodman: Vitamin K2: Det vitaminet hjerte- og ben- helse mangler    
(http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/06/28/vitamin-k2-health- benefits.aspx ) – Etter 
publisering den 28. juni 2015 - har intervjuet og tilsvarende artikkel hatt over 300.000 visninger  
 
"Dr. Mercola var interessert i å intervjue disse respekterte vitamin K2 ekspertene for å kunne utforske og  
presentere den vitenskaplige dokumentasjonen som viser hvor viktig næringsstoffet vitamin K2 er til  
sine seere. Dr. Mercola’s seere stoler på han gir dem tidsriktig og relevant medisinsk og 
ernæringsmessige informasjon på en måte som er lett å forstå", sier Dr. Michael Lelah, sjefsforsker ved 
Mercola . 
 
"Dr. Mercola’s oppgave er å transformere det medisinske - farmasøytiske helse-paradigmet inn der 
bakgrunnen og årsaken til sykdommen er, ikke å beskrive symptomer som blir behandlet Mercola’s 
oppgave er å forebygge sykdomsutvikling”. Dr. Lelah fortsetter. "Dr. Mercola gir de mest up-to -date 



helse nyheter og informasjon, gratis og tilgjengelig for å hjelpe deg å ta kontroll over din helse og leve et 
langt og sunt liv. " 
 
NattoPharma’s CEO Dr. Hogne Vik mener den fantastiske responsen disse intervjuene har vist er et 
honnør til Dr. Mercola og det arbeidet han har utført i nærmere 20 år. : " Dr, Mercola’s dedikasjon til å 
tilby sine lesere både produkter og medisinsk-faglig innhold basert på viktig vitenskap er grunnen til at 
han har en så lojal og voksende følgesskare. " 
 
I tillegg til avtalen om felles informasjon om vitamin K2, MenaQ7, har Mercola / NattoPharma 
partnerskapet resulterte i at ingridiensen fra NattoPharma ASA, MenaQ7® vitamin K2 som MK -7, bli 
inkludert i to produkter som er en del av “Dr. Mercola Premium Product line” - et frittstående vitamin K2 
produktet og en nylig innført kalsium, vitamin D3 og vitamin K2 kombinasonjsprodukt. 
 
"Vi tror Mercola til slutt valgte oss som vitamin K2-leverandør fordi NattoPharma har vært driveren i den 
vitenskapelige dokumentasjonen av fordelene til vitamin K2, " sier Dr. Vik. Han fortsetter: "Vi er svært 
fornøyd med den avtale vi nå har fått med Mercola.  På bakgrunn av mange års dokumentasjonsarbeid, 
mange gode publikasjoner og produktet MenaQ7, vitamin K2 vil nå kundene hos Dr. Mercola bli tilbutt 
det beste vitamin K2 i verden.  Samtidig blir Dr. Mercola’s kunder med i “NattoPharma-familien”, og får 
enda større mulighet til å ta kontroll over sin egen helse. " 
 

# # # 
 
Om MenaQ7® 
MenaQ7® er den best dokumenterte, kommersielt tilgjengelig naturlig vitamin K2 med garantert innhold 
av aktiv substans og stabilitet. Produktet har dokumentert effekt i kliniske studier og er beskyttet av 
internasjonale patenter. For mer informasjon om de helsemessige fordelene av MenaQ7, besøk 
menaq7.com. 
  
Om NattoPharma 
NattoPharma ASA, Norge, som er en pioner innenfor vitamin K2 forskning og utvikling. NattoPharma er 
eksklusiv leverandør av MenaQ7 ®, vitamin K2 som MK-7, og selskapet har vært i et mangeårig 
forsknings- og utviklingssamarbeid med Universitetet i Maastricht for å underbygge og dokumentere de 
helsemessige fordelene av vitamin K2 for applikasjoner i markedet for funksjonell mat og 
kosttilskudd. For mer informasjon, besøk nattopharma.com. 
  
Om Dr. Mercola 
Dr. Joseph Mercola er New York Times bestselgende forfatter. Han ble kåret til 2009 Ultimate Wellness 
Game Changer av Huffington Post og har vært omtalt i flere nasjonale medier, inkludert Time magazine 
og LA Times, CNN, Fox News, ABC News, Today Show, og CBS ' Washington Unplugged. Mercola.com er i 
dag verdens nr. 1 nettside innen naturlig helse. 
  
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
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Hogne Vik, CEO NattoPharma 
Cell phone: +47 97 53 53 26  
E-mail: hogne.vik@nattopharma.com 


