
	

 
 

 

 

PRESSMEDDELANDE  

Informationen lämnades för offentliggörande 2013-08-15 kl 08.45. 

 
Probi lanserar magprodukt tillsammans med Botanic 
Pharma i Marocko 
 
Probi har skrivit distributionsavtal med Botanic Pharma, baserat i Casablanca, 
Marocko, för distribution av Probis magprodukt Probi Digestis®. Produkten 
kommer att lanseras i Marocko kvartal 1 2014 under varumärket I.B.S. Probi 
Digestis®. 
 

Marknaden för produkter inom mag/tarmhälsa i Marocko är växande och omsätter i dag ca €35M. 
I.B.S. Probi Digestis® kommer att marknadsföras av Botanic Pharma mot gastroenterologer och 
allmänläkare, samt direkt till konsument i apotek och hälsokosthandel. 
 
”Botanic Pharma är ett växande Health Care-företag i Marocko med starka ambitioner för expansion 
både nationellt och i MENA-regionen. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Botanic Pharma och 
expandera Probis affärer i de norra delarna av Afrika under de kommande åren”, säger Gun-Britt 
Fransson, tf VD Probi. 
 
”Vi ser fram emot att lansera I.B.S. Probi Digestis® på vår marknad. Vi är övertygade om att produkten 
kommer vara ett innovativt, långsiktigt och effektivt komplement för människor som lider av 
ballongmage, gasbildning och smärta”, säger Amine Tahiri, VD Botanic Pharma. 
 
I.B.S. Probi Digestis® baseras på Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843), som visat god effekt vid 
uppsvälldhet, gasbildning och smärta, vilka är vanliga besvär som ibland är milda eller tillfälliga men 
ofta mer allvarliga och då diagnostiserade som IBS. Registrering och lansering av produkten bygger 
på Probis högkvalitativa probiotiska ingrediens. 
 
Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument.  

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 

Gun-Britt Fransson, tf VD, Probi, telefon +46 46 286 89 74 eller mobil +46 705 95 73 27  
e-post: gun-britt.fransson@probi.se  
Niklas Bjärum, Marknads- och Försäljningsdirektör, Probi, telefon +46 46 286 89 67 eller mobil +46 705 38 88 64  
e-post: niklas.bjarum@probi.se   

 

OM PROBI 

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. 
Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är 
ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2012 var 100,4 MSEK. Probis aktie 
är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. 



	

 
 

 

OM BOTANIC PHARMA 

Botanic Pharma är ett växande företag som importerar och distrubuerar farmaceutiska produkter i MENA regionen. Företagets 
huvudfokus är medical device och neutraceutical produkter med god klinisk dokumentation. Företagets produktportfölj innehåller 
Arginine-3G, ett hälsokost preparat för behandling av impotens, Magnez 24, magnesium tillskott och Dynadax, vitamintillskott för 
barn. Företaget arbetar med specialistläkare såväl som allmänläkare och distubuerar sina produkter via hälsokostbutiker och 
apotek i MENA regionen. Botanic Pharma grundades av Dr. Amine Tahiri, pharmaceft från Monastir universitetet i Tunisien. 
 

 


