
      

FFOORR  IIMMMMEEDDIIAATTEE  RREELLEEAASSEE  CCoonnttaacctt::  RRooggeerr  NNeewwmmaann  TTuurrnneerr,,  NNDD,,  DDOO,,  BBAAcc  
NNuuttrrii  ((IImmppoorrttss  &&  EExxppoorrttss))  FFiirrsstt  TTiittllee::  SSeenniioorr  EEddiittoorr,,  FFNNMM  PPrroojjeecctt  
IInntteerrnnaattiioonnaall  SSppoonnssoorr  ooff  tthhee  llooccaall  pphhoonnee::  01462 684232  
NNaattuurrooppaatthhiicc  FFoouunnddaattiioonnss  PPrroojjeecctt  eemmaaiill::  cclliinniicc@@nnaattuurroommeedd..ccoo..uukk  
  
NNuuttrrii  bbeeccoommeess  tthhee  ffiirrsstt  UUKK  ssppoonnssoorr  ooff  tthhee  NNaattuurrooppaatthhiicc  FFoouunnddaattiioonnss  PPrroojjeecctt  
  
NNuuttrrii  ((IImmppoorrttss  aanndd  EExxppoorrttss))  LLttdd  hhaass  sshhoowwnn  aa  mmaajjoorr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  
nnaattuurrooppaatthhiicc  pprrooffeessssiioonn  bbyy  bbeeccoommiinngg  tthhee  ffiirrsstt  UUKK  ssppoonnssoorr  ooff  tthhee  FFoouunnddaattiioonnss  ooff  
NNaattuurrooppaatthhiicc  MMeeddiicciinnee  PPrroojjeecctt  ((FFNNMM))..    TThhee  FFNNMM  iiss  aann  aammbbiittiioouuss  ppllaann  ttoo  ppuubblliisshh  aa  
ccoommpprreehheennssiivvee  tteexxttbbooookk  ooff  nnaattuurrooppaatthhiicc  mmeeddiicciinnee  ttaakkiinngg  tthhee  ssuubbjjeecctt  ffrroomm  iittss  pphhiilloossoopphhiiccaall  
ffoouunnddaattiioonnss  tthhrroouugghh  ttoo  cclliinniiccaall  aapppplliiccaattiioonn..  
  
TThhee  bbrraaiinncchhiilldd  ooff  lleeaaddiinngg  nnaattuurrooppaatthhiicc  pphhyyssiicciiaannss  iinn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa,,  tthhee  tteexxttbbooookk  nnooww  hhaass  aa  
gglloobbaall  rreeaacchh  wwiitthh  ccoonnttrriibbuuttoorrss  ffrroomm  CCaannaaddaa,,  AAuussttrraalliiaa,,  IIssrraaeell,,  NNeeww  ZZeeaallaanndd,,  tthhee  UUSS,,  aanndd  tthhee  
UUKK..  IItt  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  bbyy  ttoopp  sscciieennttiiffiicc  ppuubblliisshheerr  EEllsseevviieerr  aanndd  iiss  iinntteennddeedd  tthhaatt  iitt  wwiillll  bbee  
rreegguullaarrllyy  rreevviisseedd  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  nneeww  aaddvvaanncceess  aanndd  bbyy  mmeeaannss  ooff  aa  sseerriieess  ooff  ssyymmppoossiiaa,,  tthhee  ffiirrsstt  
ooff  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  hheelldd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  tteexxttbbooookk  aanndd  ffooccuuss  oonn  tthhee  cclliinniiccaall  
iinntteeggrraattiioonn  ooff  pphhiilloossoopphhyy,,  tthheeoorriieess  aanndd  pprriinncciipplleess..  TThhee  FFNNMM  PPrroojjeecctt’’ss  aaccaaddeemmiicc  hhoommee  aatt  
NNaattiioonnaall  CCoolllleeggee  ooff  NNaattuurraall  MMeeddiicciinnee  ((NNCCNNMM))  iinn  PPoorrttllaanndd,,  OOrreeggoonn  pprroovviiddeess  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  
ppllaattffoorrmm  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt..  TTeenn  ootthheerr  nnaattuurrooppaatthhiicc  ccoolllleeggeess  aaccrroossss  tthhee  gglloobbee  aarree  mmaakkiinngg  vviittaall  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ffrroomm  ffaaccuullttyy  eeddiittoorrss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttoorrss,,  rreesseeaarrcchh,,  ttrraannssccrriippttiioonn,,  ssttuuddeenntt  
iinnvvoollvveemmeenntt,,  aanndd  ootthheerr  ssuuppppoorrtt..  NNuuttrrii  ((IImmppoorrttss  &&  EExxppoorrttss))  LLttdd  ssuuppppoorrttss  FFNNMM  tthhrroouugghh  
NNCCNNMM’’ss  PPaarrttnneerrss  PPrrooggrraamm..  
  
““TThhee  FFNNMM  pprroojjeecctt  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ddeeffiinniittiivvee  tteexxttbbooookk  tthhaatt  wwiillll  sseerrvvee  tthhee  pprrooffeessssiioonn  ooff  nnaattuurraall  
mmeeddiicciinnee  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss  ttoo  ccoommee””  ssaaiidd  EExxeeccuuttiivvee  aanndd  SSeenniioorr  EEddiittoorr  DDrr..  PPaammeellaa  SSnniiddeerr,,  NNDD..    
““TToo  ssuussttaaiinn  tthhee  mmoommeennttuumm  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  wwee  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ooff  mmaannyy  
ffrriieennddss  ooff  nnaattuurrooppaatthhiicc  mmeeddiicciinnee  iinn  CCaannaaddaa  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  WWee  aarree,,  tthheerreeffoorree,,  
ddeelliigghhtteedd  tthhaatt  NNuuttrrii  hhaass  mmaaddee  tthhiiss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ssuuppppoorrtt  ooff  oouurr  pprrooffeessssiioonn  ffrroomm  tthhee  UUKK..””    
  
NNuuttrrii  ((IImmppoorrttss  aanndd  EExxppoorrttss))  LLttdd  iiss  oonnee  ooff  tthhee  lleeaaddiinngg  ssuupppplliieerrss  ooff  nnuuttrriittiioonnaall  ssuupppplleemmeennttss  
aanndd  hheerrbbaall  pprreeppaarraattiioonnss  ttoo  tthhee  nnaattuurraall  mmeeddiicciinnee  pprrooffeessssiioonn  iinn  tthhee  UUKK  aanndd  ssppoonnssoorrss  aann  
eexxtteennssiivvee  pprrooggrraammmmee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  sseemmiinnaarrss..  KKeenn  EEddddiiee,,  tthhee  CCEEOO  ooff  NNuuttrrii  ssaaiidd,,  ““WWee  aarree  
vveerryy  pplleeaasseedd  ttoo  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  pprroojjeecctt  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  pprrooffiillee  ooff  
nnaattuurrooppaatthhiicc  mmeeddiicciinnee..  NNuuttrrii  hhaass  bbeeeenn  tthhee  lleeaaddeerr  iinn  tthhee  ffuurrtthheerr  eedduuccaattiioonn  ooff  hheeaalltthhccaarree  
pprraaccttiittiioonneerrss  iinn  tthhee  UUKK  ffoorr  tthhee  llaasstt  2277  yyeeaarrss  aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  tthhiiss  pprroojjeecctt  sshhoowwss  oouurr  
ccoonnttiinnuueedd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eedduuccaattiioonn..””  NNuuttrrii  hhaass  pplleeddggeedd  $$1100,,000000,,  mmaaddee  uupp  ooff  $$66,,000000  iinn  
22000088  aanndd  $$11,,000000  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  ffoouurr  mmoorree  yyeeaarrss..  
  
RRooggeerr  NNeewwmmaann  TTuurrnneerr,,  NNDD,,  DDOO,,  SSeenniioorr  EEddiittoorr  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee  UUKK,,  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  
pplleeaasseedd  tthhaatt  NNuuttrrii  iiss  iinnvvoollvveedd..  ““UUnnddeerr  KKeenn  EEddddiiee’’ss  lleeaaddeerrsshhiipp  NNuuttrrii  hhaass  bbeeccoommee  oonnee  ooff  tthhee  
ggrreeaatteesstt  ssuuppppoorrtteerrss  ooff  tthhee  nnaattuurrooppaatthhiicc  pprrooffeessssiioonn  iinn  tthhiiss  ccoouunnttrryy  ssoo  tthheeiirr  ssppoonnssoorrsshhiipp  
cceemmeennttss  aa  lloonngg--ssttaannddiinngg  aanndd  vveerryy  ppoossiittiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp..””  
  
FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  FFoouunnddaattiioonnss  ooff  NNaattuurrooppaatthhiicc  MMeeddiicciinnee  PPrroojjeecctt,,  ccoonnttaacctt  
PPaammeellaa  SSnniiddeerr,,  NNDD,,  eexxeeccuuttiivvee  aanndd  sseenniioorr  eeddiittoorr,,  aatt  ffoouunnddaattiioonnsspprroojjeecctt@@ccoommccaasstt..nneett,,  oorr  vviissiitt  
tthhee  WWeebb  ssiittee  aatt  wwwwww..ffoouunnddaattiioonnsspprroojjeecctt..ccoomm..  AAtt  NNCCNNMM  ccoonnttaacctt  SSuussaann  HHuunntteerr,,  aassssoocciiaattee  VVPP  
aaddvvaanncceemmeenntt  aatt  sshhuunntteerr@@nnccnnmm..eedduu——vviissiitt  tthheeiirr  WWeebb  ssiittee  aatt  wwwwww..nnccnnmm..eedduu..  AAtt  NNuuttrrii  
ccoonnttaacctt  KKeenn  EEddddiiee,,  mmaannaaggiinngg  ddiirreeccttoorr  aatt  kkeenn..eeddddiiee@@nnuuttrrii..ccoo..uukk——vviissiitt  tthheeiirr  WWeebb  ssiittee  aatt  
wwwwww..nnuuttrrii..ccoo..uukk..      
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