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ESTHECHOC PODBIJA KOLEJNE RYNKI 
 
Zaledwie przed trzema miesiącami odbyła się rynkowa premiera Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate - 
czekolady poprawiającej parametry biochemiczne skóry. Jest nam niezmiernie miło potwierdzić, że ten 
innowacyjny produkt, oparty na opatentowanej technologii, zdobywa uznanie rosnącej liczby konsumentów na 
całym świecie, o czym świadczą entuzjastyczne komentarze i kolejne zamówienia. W tradycyjnym kanale 
sprzedaży Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate dostępna jest w Wielkiej Brytanii (Harrods), Irlandii i w 
Polsce, a na wrzesień przewidywany jest debiut m.in. na rynku włoskim i w USA, gdzie na końcowym etapie jest 
proces rejestracji. Już teraz na wszystkich tych rynkach, a także m.in. we Francji, Niemczech, Portugalii i Grecji 
Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate dostępna jest w sprzedaży on-line.  
 
PIERWSZE INWESTYCJE JPIF 
 
JPIF (Joint Polish Investment Fund) - fundusz powołany przez Adiuvo wspólnie z Narodowym Centrum Badań i 
Rozwoju – inwestuje w pierwsze projekty. Komitet inwestycyjny zaaprobował 4 przedsięwzięcia z dziedziny 
digital health i medical devices – na końcowym etapie jest proces podpisania umów inwestycyjnych. Po 
dopełnieniu formalności będziemy mogli szerzej opowiedzieć o tych niezwykle ciekawych projektach. 
Przypomnijmy - działania inwestycyjne JPIF będą się koncentrować na obszarach o silnym wzroście, z szybką 
ścieżką komercjalizacji (pierwsze wdrożenia na rynku w ciągu 3-5 lat od rozpoczęcia inwestycji) oraz wysokim 
potencjale zwrotu w obszarze szeroko rozumianych nauk biomedycznych (Life Science). Kapitalizacja Funduszu 
wynosi 157,5 mln zł. JPIF jest zarządzany przez grupę międzynarodowych partnerów ze znacznym osiągnięciami 
w branży : Marka Orłowskiego, Kreske Nickelsen, dr Axla Polacka i Annę Aranowską-Bablok. 
 
INFORMACJE KORPORACYJNE 
 
Notowana na NewConnect spółka zależna Adiuvo Investment - Airway Medix S.A. – zmierza na główny parkiet 
GPW. Decyzję w tej sprawie podejmie zwołane na 28 sierpnia 2015 roku NWZ Airway Medix.  
 
ESTHECHOC CONQUERS NEW MARKETS 
 
Just three months ago Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate – chocolate improving biochemical parameters 
of skin – has been introduced to the market. We are happy to confirm, that this innovative product, based on 
patented technology, is very well perceived by the market and gains attention of rising number of consumers 
worldwide, which is confirmed by enthusiastic comments and further orders. Esthechoc - Cambridge Beauty 
Chocolate is available in the traditional sales channel in Great Britain (Harrods), Ireland and Poland. Market debut 
in Italy and USA, where the registration process is almost completed, is scheduled for September. Esthechoc - 
Cambridge Beauty Chocolate is already available in the on-line selling channel on every above mentioned market, 
as well as i.a. in France, Germany, Portugal and Greece.  
 
JPIF’s FIRST INVESTMENTS 
 
JPIF (Joint Polish Investment Fund) – founded by Adiuvo together with The National Centre for Research and 
Development (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) – completes its first investments. The Investment 
Committee has approved four projects in the digital health and medical devices area. The process of signing 
investment agreements is entering the final stage. After the formalities are completed we will be able to provide 
more information regarding these very interesting Projects. JPIF is managed by an international team of 
professionals with a significant track record in the sector: Marek Orłowski, Kreske Nickelsen, dr Axel Polack and 
Anna Aranowska-Bablok 



 

Just to remind you – JPIF’s investment activities will be concentrated on areas with strong growth potential and 
fast commercialization path (first market introductions within 3-5 years) as well as high return potential in the 
area of broadly understood biomedical sciences (Life Science). The capitalization of JPIF amounts to PLN 157,5 
million.  
 

 


