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קנאשור מייצאת שמן  Cannassure Dropsלצרפת
הייצוא בוצע כחלק מהגשת מועמדות במכרז להשתתפות בפיילוט לאסדרת תחום
הקנאביס הרפואי בצרפת לאחר קבלת אישור ייצוא מהיק"ר; החברה חתמה על מזכר
הבנות עם חברת פארמה בצרפת לייצוג והפצה של מוצרי קנאשור במדינה
קנאשור ,העוסקת בריבוי ,גידול  ,Indoorעיבוד ,הפצה ומו"פ של מוצרי קנאביס רפואי הודיעה היום כי
היא ייצאה לראשונה שמן (טינקטורות)  Cannasure Dropsלצרפת .הייצוא בוצע לאחר קבלת אישור
היק"ר ,במסגרת מועמדות במכרז להשתתפות בפיילוט לאסדרת תחום הקנאביס הרפואי בצרפת .בנוסף,
החברה חתמה על מזכר הבנות עם חברת פארמה בצרפת לשיתוף פעולה בהגשת המועמדות ובפיילוט ככל
שהמועמדות תתקבל.

הפיילוט בצרפת ינוהל על ידי הסוכנות הלאומית לבטיחות התרופות ( ,(ANSMושמני הקנאביס שנשלחו
יבדקו במעבדות ה .ANSM

ייצור שמני  Cannassure Dropsמבוסס על עשרות שנות ניסיון במיצוי חומרים בוטאניים של מפעל
סולבר ממנו צמחה קנאשור .השמנים מיועדים למתן תת לשוני ומכילים מיצוי של מכלול החומרים
הפעילים בתפרחות קנאביס רפואי איכותי תוך הקפדה על איכות ,יציבות ועקביות .שמני Cannassure
 Dropsזמינים בשוק הישראלי מחודש יוני האחרון ,בריכוזים שונים של חומרים פעילים.

עידו נחושתן ,יו"ר קנאשור ,אמר כי "הייצוא לצרפת הינו נקודת ציון עבור קנאשור ,מאחר וזוהי הפעם
הראשונה שהחברה מייצאת את מוצריה לחו"ל .יכולות הביצוע של החברה ,כמו גם הידע התעשייתי
הייחודי של קנאשור מאפשרים לנו דריסת רגל ראשונה מחוץ לתחומי מדינת ישראל ,ואנו מאמינים כי זהו
צעד ראשון בדרך להתפתחות החברה באירופה".
רן עמיר ,מנכ"ל קנאשור ,אמר כי "השלמת ייצוא המשלוח הראשון של  Cannasure Dropsלצרפת
במהירות שיא היא הוכחת יכולת משמעותית עבור קנאשור .החברה הצליחה תוך זמן קצר להגיש
מועמדות לפיילוט ,לקבל אישור ייצוא לצורך מטרה זו מהיק"ר ולבצע את הייצוא בפועל .אנו מאמינים כי
זהו צעד ראשון וחשוב בדרך לחדירה לשוק הצרפתי ככל וקנאשור תזכה במכרז ותשתתף בפיילוט ולאחר
השלמת האסדרה לשימוש בקנאביס רפואי במדינה זו ,ואנו סמוכים ובטוחים שהיכולות שצברנו יסייעו
לנו להפוך לשחקן עולמי מוביל בתחום הקנאביס".

אודות קנאשור
קנאשור תראפיוטיקס הוקמה ב 2016-במטרה להיות ספק בינלאומי מוביל של מוצרי קנאביס רפואי
ותכשירים רפואיים מבוססי קנאבינואידים ,לטיפול במגוון רחב של התוויות רפואיות .החברה פועלת
בכלל שרשרת הערך של תחום הקנאביס הרפואי ,החל בריבוי וגידול בתנאי  Indoorבשיטה אירופונית,
עיבוד ,ייצור ואריזת מוצרי הקנאביס הרפואי .החברה משווקת ומוכרת את מוצריה באמצעות כ 100 -בתי
מרקחת ומפיצים מורשים .בנוסף ,החברה פועלת למחקר ופיתוח של מוצרים פארמצבטים ,מבוססי
קנאביס רפואי.
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