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En stark utveckling av hudvårdserien Jabushe på den kinesiska
marknaden genererar rekordorder för MedicaNatumin AB (publ)
MedicaNatumin har erhållit den största ordern i koncernens historia för Jabushe-produkter från vår
exklusiva distributör på den kinesiska marknaden. Värdet av ordern uppgår till 49,8 MSEK med beräknad
utleverans under andra halvåret. Produkterna kommer att produceras i vår egen produktionsanläggning i
Habo.
Den positiva utvecklingen är ett resultat av de investeringar i marknadsföring som görs av vår distributör
samt styrkan i Jabushevarumärket som genererar den ökande efterfrågan på marknaden.
Erin Worrall, COO & Export director ”det är fantastiskt att se resultaten av vårt nära samarbete med vår
distributör. Vi har ett starkt team på MedicaNatumin som fortsätter att stödja och arbeta nära vår
exportpartner för att gemensamt bygga varumärket samt en hållbar långsiktig affärsrelation”.
Jabushe, som är ett av koncernens helägda varumärken med svensk tillverkning, är en unik hudvårdsserie
och ett resultat av svensk forskning. Jabushe innehåller QAL-100, en patenterad formula som består av Q10,
acetylkarnitin och liponsyra. Dessa substanser reducerar synliga ålderstecken, förnyar hudens spänst, lyster
och reducerar porstorleken. Jabushe är en av få hudvårdsprodukter i världen vars kliniska studier publicerats
i The British Journal of Dermatology. För mer information om varumärket se www.jabushe.se
Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 19 april 2018.
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Om MedicaNatumin
Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på
innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna
forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande
varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och
kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i
världen.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.
MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic MTF.
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