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Probi utökar samarbetet med Health World Australia 
genom lansering av Probi Defendum

®
  

 
Probi breddar nu sitt fleråriga samarbete med Health World Limited, Australiens 
och Nya Zeelands ledande aktör inom probiotika. Health World, som var Probis 
första samarbetspartner inom Consumer Healthcare-området, har under 8 år 
framgångsrikt sålt och marknadsfört Probi Digestis

®
. Health World kommer nu att 

utöka sitt sortiment med Probis immunprodukt Probi Defendum
®
. Lanseringen 

sker under första kvartalet 2014. 
 
”Vi är väldigt glada över att utöka vårt framgångsrika samarbete med Health World genom lanseringen 
av Probi Defendum

®
. Eftersom Health World är den ledande aktören på den australiensiska 

probiotikamarknaden är de en idealisk samarbetspartner för oss.” säger Gun-Britt Fransson, 
tillförordnad VD på Probi. 
 
”Efter många år med framgångsrik försäljning och marknadsföring av Probi Digestis

®
 kan vi nu lansera 

ett nytt intressant probiotiskt koncept från Probi, Probi Defendum
®
. I linje med Probis fastlagda 

forsknings- och utvecklingsstrategi har produkten väl dokumenterad klinisk effekt. Vi ser fram emot att 
fortsätta vårt täta samarbete med Probi och ta del av Probis kommande probiotiska produkter”, säger 
Graeme Joiner, Director of Sales & Marketing på Health World.  
 
Probi Defendum

®
 är baserad på en kombination av två probiotiska stammar, Lactobacillus plantarum 

HEAL9 och Laktobacillus paracasei 8700:2. Denna probiotiska kombination har i stora kliniska studier 
visats förebygga förkylningar, signifikant reducera förkylningssymptom och förkorta 
förkylningsperioder.  
 
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, Tillförordnad  VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30  
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. Forsknings-
områdena 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 miljoner SEK. Probis aktie 
är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. 

 

OM HEALTH WORLD 

Health World är en ledande leverantör av naturläkemedel i Australien och Nya Zeeland. Health World säljer och marknadsför 
hög kvalitativa, effektiva produkter baserad på de senast forskningsrönen. Produkternas kvalitet, säkerhet och effektivitet 
kontrolleras noga via analyser och tester som utförs i Health Worlds specialbyggda fabrik i Northgate, Queensland, Australien. 


