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Enzymatica: ColdZyme® Munspray mot förkylning introduceras på Apotek 
Hjärtat 
 
Enzymatica har slutit avtal med Apotek Hjärtat, Sveriges näst största apotekskedja. Under februari, 
2013 kommer Enzymaticas medicintekniska produkt Coldzyme® Munspray att introduceras i 
sortimentet på Apotek Hjärtat.  
 

- Avtalet med Apotek Hjärtat är ytterligare en bekräftelse på intresset för våra produkter. 
Apotek Hjärtat är Sveriges näst största apotekskedja och har drygt 270 apotek, säger Michael 
Edelborg Christensen, VD på Enzymatica. 

 
Enzymaticas registrerade produkt Coldzyme® Munspray kommer att finnas till försäljning i det 
ordinarie sortimentet på Apotek Hjärtat med introduktion från februari månad. 
 

- Avtalen med de två av de ledande apotekskedjorna Apotek Hjärtat och Kronans Droghandel 
innebär att ColdZyme® Munspray kommer att finnas till försäljning på nästan hälften av alla 
apotek i Sverige. Förhandlingar med övriga apotekskedjor fortlöper enligt plan, säger Michael 
Edelborg Christensen, VD på Enzymatica. 

 
För mer information, kontakta: 
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66, 
michael.christensen@enzymatica.se 
 
Om ColdZyme® Munspray 
ColdZyme® Munspray är en medicinteknisk produkt, klass I (CE-märkt). ColdZyme® Munspray 
reducerar risken för att få en förkylning och/eller förkortar sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av 
förkylningsinfektionen genom att skapa en barriär bestående av en tunn skyddande film i svalget. 
 
Om Enzymatica AB (publ) 
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och 
registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica 
använder sig av ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik 
egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner 
sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier samt främja 
läkningsprocesser. ColdZyme®portföljen, som idag finns representerad i hälsofackhandeln, innehåller 
föregångare till de produkter som nu är registrerade som medicintekniska produkter mot förkylning 
samt tand- och munhålesjukdomar. 
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