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 ודעה למשקיעים ה

 לצרפת  ropsDsure sCanna שמןקנאשור מייצאת  

אסדרת תחום  הייצוא בוצע כחלק מהגשת מועמדות במכרז להשתתפות בפיילוט ל

חתמה על מזכר  החברה   ;אישור ייצוא מהיק"ר ת לאחר קבלתהקנאביס הרפואי בצרפ 

 הנ יר במדקנאשומוצרי של  והפצה ייצוגבצרפת לה ת פארמחבר הבנות עם

גידול בריבוי,  רפואי  Indoor  קנאשור, העוסקת  ומו"פ של מוצרי קנאביס  עיבוד, הפצה  כי  היום  ודיעה  ה , 

יי )לראשונה  ה  אצהיא  אישור    לצרפת.Cannasure Drops   (טינקטורותשמן  קבלת  לאחר  בוצע  הייצוא 

  ף,. בנוסתבצרפ  י פואהר הקנאביס  ם  דרת תחוהשתתפות בפיילוט לאסל  במכרז, במסגרת מועמדות  היק"ר

כל  ט כלובפיי ו  מועמדותהשיתוף פעולה בהגשת  ל  רפת בצעם חברת פארמה    חתמה על מזכר הבנותהחברה  

 המועמדות תתקבל. ש

 

נשלחו  ששמני הקנאביס  ו,  ANSM)תרופות )בטיחות הל  הלאומיתכנות  סוה  ינוהל על ידי    בצרפת  הפיילוט

   .ANSM יבדקו במעבדות ה

 

שנו  מבוסס  Cannassure Dropsי  נ שמצור  יי עשרות  בוטעל  חומרים  במיצוי  ניסיון  שלת  מפעל    אניים 

צמחה  לבר  סו ומכ ממנו  לשוני  תת  למתן  מיועדים  השמנים  מיצו קנאשור.  מכלוילים  של  החומרים  י  ל 

 Cannassureני  שמ.  בות ועקביותהקפדה על איכות, יציאיכותי תוך  אביס רפואי  עילים בתפרחות קנ הפ

Drops ים שונים של חומרים פעילים.  זיוני האחרון, בריכוחודש מראלי שוק הישזמינים ב 

 

" כי  יו"ר קנאשור, אמר  נחושתן,  ציון עבור קעידו  נקודת  וזהייצוא לצרפת הינו  ם  והי הפע נאשור, מאחר 

מוצרי את  מייצאת  שהחברה  לחו"ל.  הראשונה  התעשייתי ה  הידע  גם  כמו  החברה,  של  הביצוע    יכולות 

מדינת ישראל, ואנו מאמינים כי זהו  ם לנו דריסת רגל ראשונה מחוץ לתחומי  מאפשרי  קנאשורהייחודי של  

 . באירופה"תחות החברה צעד ראשון בדרך להתפ 

ק מנכ"ל  עמיר,  "רן  כי  אמר  ייהשלמנאשור,  ה ת  שלצוא  הראשון  לצרפת    Cannasure Drops  משלוח 

היא   שיא  יכולת  במהירות  עהוכחת  הצליהח.  קנאשורבור  משמעותית  זתוחה  ברה  קצר  ך  גיש  הלמן 

אנו מאמינים כי  .  בפועלת הייצוא  ולבצע אמהיק"ר  לצורך מטרה זו  ר ייצוא  מועמדות לפיילוט, לקבל אישו

לאחר  ו   ותשתתף בפיילוט  קנאשור תזכה במכרזככל ו  הצרפתי ק  שול  לחדירהשוב בדרך  ראשון וחצעד    וזה

בקנשימודרה להאס  למתהש זובי  אביס רפוא ש  ומדינה  ובטוחים  אנו סמוכ ,  יסייעו    שהיכולות שצברנוים 

 קנאביס".מוביל בתחום העולמי ן לנו להפוך לשחק 

 

 



 

 

 

 דות קנאשור או

הוקמה   תראפיוטיקס  להיות    2016-בקנאשור  קנאמ י  בינלאומ ספקבמטרה  מוצרי  של  רפואי    ביסוביל 

רפוותכש לטיפ א ירים  קנאבינואידים,  מבוססי  רפואיות.  יים  התוויות  של  רחב  במגוון    פועלת   רהבהחול 

וגי,  הרפואי  הקנאביס   תחום  של   הערך   שרשרת   בכלל בריבוי  בתנאי החל  אירופוניתט יבש Indoor דול  ,  ה 

בתי    100  -מצעות כאב  הת ומוכרת את מוצריקוועיבוד, ייצור ואריזת מוצרי הקנאביס הרפואי. החברה מש

בנוסף,  ומפיצים  תמרקח פארהחב  מורשים.  מוצרים  של  ופיתוח  למחקר  פועלת  מבוסמצרה  סי  בטים, 

   .קנאביס רפואי
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