
 
  

 

          
 
Om Midsona AB 
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning 
samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, 
hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: DALBLADS, FRIGGS, MIWANA, MYGGA, NATURDIET, SUPERNATURE och 
TRI TOLONEN. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013. Midsona-aktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på 
www.midsona.com 
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Midsona lanserar nya produkter 
 
 
Midsona lanserar under september och oktober ett antal nya produkter under sina välkända 

varumärken. En viktig del av Midsonas strategi är att skapa organisk tillväxt genom att frekvent 

erbjuda såväl kunder som konsumenter nya innovativa produkter inom hälsa och välbefinnande. 

 

Under varumärket Friggs, som haft tvåsiffrig tillväxt under 2014, lanseras tre nya varianter av 

riskakor med superfrön i  smakerna Chia & Havssalt, Linfrö & Rosmarin och Hampafrö & 

Svartpeppar. Friggs lanserar också  tiotalet kosttillskott och en helt ny serie hälsoteer med  

superfrukter.  Naturdiet shakes och smoothies relanseras med förbättrade formuleringar med lägre 

sockerinnehåll. Ett par av varianterna är laktosfria. Dalblads, som under 2014 blivit marknadsledare 

i segmentet sportnutrition i dagligvaruhandeln i Sverige, adderar ytterligare en protein / energi bar, 

Swebar Apple Pie. Ett antal produkter lanseras under varumärket Tri Tolonen i Finland, bland annat 

Tri Tolonen Nivelamin och Tri Tolonen Tyrniomega med godkända EFSA hälsopåståenden. Vidare har 

Midsona tillsammans med licensgivaren uppdaterat designen och utvecklat nya produkter för 

lansering under varumärket Biopharma i Norge.  

 

”Det är vårt största lanseringsfönster någonsin. Handelns mottagande har varit mycket gott med bra 

listningar i butik. Det är tydligt att det finns en stor efterfrågan på produkter som kan hjälpa 

människor till ett sundare liv i vardagen”, säger Peter Åsberg, koncernchef för Midsona. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
För mer information vänligen kontakta:  
VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32. 
 

 


