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Som meldt i børsmelding 11. juni 2020 har Aqua Bio Technology (ABT) inngått et strategisk partnerskap med det canadiske

selskapet DCP Dermoscience (DCP). DCP avtalen ga ABT eksklusive rettigheter til to nye hudpleieserier for utvikling av egne

merkevarer og «private label» for ABT sine kunder. De to første hudpleieseriene fra DCP-avtalen vil bære navnet «Seidr» og

«Seidr Clinique». Navnet «Seidr» stammer fra Norrøn mytologi og betegner overnaturlige evner og krefter som ble

praktisert av sterke kvinner. De nye merkevarene er utviklet i nært samarbeid med mediebyrået Glitch Studios. Begge

seriene vil, som ABTs andre produkter, inneholde et høyt nivå av aktive ingredienser.

Som meldt 10 september 2020 har ABT også kjøpt alle rettigheter til hudpleieserien Moana Skincare. Som et ledd i den

videre kommersielle utviklingen av Moana Skincare vil selskapet lansere disse produktene under et nytt varemerke for å

tilpasse produktserien for distribusjon til flere og andre markeder enn der Moana Skincare selges i dag. Moana Skincare vil

fortsette å eksistere, videreutvikles og være tilgjengelig for eksisterende og nye kunder. Den nye merkevaren, som er

utviklet i nært samarbeid med mediebyrået Atyp, vil bli lansert under varemerket «Be Natural».

For «Seidr», «Seidr Clinique» og «Be Natural» vil ABT benytte koreanske Yonwoo Co Ltd. (Yonwoo) som

forpakningsleverandør. Yonwoo ble etablert i 1983 som en produsent som spesialiserer seg på emballasjematerialer til

kosmetiske og personlig pleieprodukter. Yonwoo er i dag en ledende leverandør innen emballasje for kosmetikk globalt.  

Som nevnt i børsmelding 8 februar 2021 har Hydrafacial, i samarbeid med Restorsea, lansert sitt nye produkt 

Restorsea Lip Fix Kit basert på ABTs klekkevæskeingrediens (Aquabeautine XL). Videre har Nasdaq-listede LifeMD (tidligere

Conversion Labs) i børsmelding 22 februar 2021 meldt at de er klare til å lansere sitt nye produkt NavaMD som er basert på

ABTs klekkevæskeingrediens (Aquabeautine XL) i løpet av første kvartal 2021.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig

bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært

effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle

ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten

naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og

profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Euronext Expand.

Kontakter

Espen Kvale, CEO, +47 916 28 092, espen.kvale@aquabiotech.no

Vedlegg

Last ned som PDF.pdf

https://newsweb.oslobors.no/message/507612
https://www.dcpdermoscience.com/en/
https://www.glitchstudios.co/
https://newsweb.oslobors.no/message/513213
https://atyp.no/
http://www.yonwoo.kr/en/
https://newsweb.oslobors.no/message/524073
https://hydrafacial.com/brand/restorsea/
https://ir.lifemd.com/press-release-details.php#/?newsId=2179228
mailto:espen.kvale@aquabiotech.no
https://kommunikasjon.ntb.no/ir-files/17847556/366/454/Last%20ned%20som%20PDF.pdf

