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Nu kommer Bringwells 
Nyhetsbrev!
Nu kommer Bringwell att börja sända ut regelbundna 
Nyhetsbrev med innehåll som ger en tydligare bild vad vi på 
Bringwell arbetar för och med!

I Nyhetsbreven förmedlas allt från produktlanseringar, list-
ningar till annat spännande som händer både i Bringwell och 
i branschen.

Finansiell information lämnas i samband med hel- och 
halvårsrapporterna. 

Nylanseringar
Nu lanserar Bringwell Iron Vital M i Sverige, en välsmak-
ande tuggtablett som bidrar till ett dagligt tillskott av järn 
och innehåller järndifosfat. Många kan känna ett behov av 
järntillskott, särskilt menstruerande och gravida kvinnor, 
trots det undviker många sina tillskott på grund av smaken. 
Iron Vital M är välsmakande och passar även de som är ve-
getarianer och laktos- eller glutenintoleranta. Iron Vital M är 
listad på Apoteket AB, Kronans Apotek, Lloyds Apotek och i 
alla välsorterade hälsokostbutiker. 

Tidigare i år lanserade vi även Iron Vital F, ett � ytande järn-
tillskott baserat på rödbeta och äpple. Iron Vital F är listad 
inom hälsofackhandeln i Sverige och Norge.

Nyligen lanserades också Canephron, en produkt för att 
lindra symptom vid urinvägsinfektion, som är en av de van-
ligaste kvinnosjukdomarna. Canephron är ett traditionellt 
växtbaserat läkemedel som har funnits länge på den eu-
ropeiska marknaden, är Nr 1 i Tyskland, och ett säkert och 
beprövat alternativ. Canephron är listad på Life, övriga häl-
sofack och apoteken Kronan samt Lloyd. Nästa år förväntas 
� er apotek att lista den. 

Vad händer på marknaden

I augusti lanserades WNT Facebook. Redan efter en månad 
hade sidan 1500 följare. Här kan följare gå in och ta del av 
tränings- och hälsotips, recept på kalorisnåla men maxade 
måltider, mellanmål och efterrätter. 

Följarna kan även ta del av vår WNT spokeperson, Konstan-
tin Avramidi, som är en av Sveriges bästa hinderbane-atleter 
samt vinnare av Gladiatorerna 2014. 

Föredrag med Dr. Jeppsson

I början av november månad var Bringwell med på Lifes 
Kick-o�  i Finland. Där hade vi med oss Dr. Bengt Jeppsson, 
forskaren bakom mjölksyrebakterien Lactobacillus planta-
rum 299v som är ett resultat av drygt tjugo års svensk forsk-
ning och nu patenterad i hela världen. Mjölksyrebakterien 
som � nns i produkten Probi Mage® är Sveriges mest köpta 
bakterietillskott. 
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Highlights från press

”Bio Lifes rödbetsprodukt”
- Bra val i Sveriges största

 hälsotidning Må Bra.

Nyligen lanserade Bringwell Bio Life Beetroot Powder, ett 
koncentrerat torkat juicepulver från rödbeta. Den har på ett 
positivt sätt omnämnts som ett bra val i Sveriges största häl-
sotidning Må Bra. Inom samma serie, Bio Life, har vi även 
Morot och Solroslecitin. Produkterna ligger i Raw/Living 
Food-kategorin och  är torkade i en skonsam process utan 
användning av hög värme.  

Årets leverantör
Bringwell

Bringwell blev mycket glädjande utsedd till Årets leverantör 
av Life! Ett bevis för att man ser Bringwell som en pålitlig 
och seriös samarbetspartner. 

Årets produkt
Quest Bar

I Norge utsåg Life  Quest Bars till ”årets produkt”! En av våra
storsäljare i Norge. Questbar är en serie proteinbars som är 
avsedd för alla som är intresserade av bra och rätt kost. 

Proteinserien består av 16 komponerade och balanserade 
smakkombinationer. Quest Nutrition har genomfört tusen-
tals smaktester för att identi� era de optimala smakkombi-
nationerna.

Lifes nyöppnade butik i Köpenhamn.
Stapeln för invigningen var den 20 augusti i år. 

Tel 0515 – 77 78 79
www.bringwell.com
info@bringwell.com
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På gång
Ny landschef för Finland

Kirsi Kettunen

Kirsi Kettunen, som närmast kommer från Midsona, tar över 
som Sales Director för Finland. Kirsi har en marknads- och 
säljutbildning i botten och har jobbat inom hälsobranschen i 
många år. Hon har upparbetade kundrelationer och har ge-
digen kunskap om både kundsegment, produkter och kon-
sumenttrender i Finland. 

Stockholmskontoret � yttar!
Till Södermalm

Bringwells Stockholmskontor kommer att � ytta till nya mer 
ändamålsenliga lokaler på Södermalm. In� yttning sker den 
15 december 2015.

Preferred Partner
Bringwell

Bringwell har fått äran att få bli Preferred Partner till Lifes 
första butik i Danmark. Den nyöppnade butiken har en cen-
tral och strategisk placering i Köpenhamn. Bringwell har ett 
� ertal listade produkter i Danmark, favoriterna vitamin- och 
mineralkomplexet Mivitotal, � skoljan Eskimo och natur-
läkemedlet Arctic Root. Dessa är bara några av Bringwells 
representerade sortiment i Lifes nyöppnade butik. 

Kontakt


