
 

 
 

Pressmeddelande  
30 juni 2009 
 
BioGaia tecknar nytt avtal med Semper för unik probiotisk 
vätskeersättning. 
 
BioGaia har tecknat ett avtal med Semper AB, som ger Semper exklusiv rätt att 
distribuera vätskeersättning med BioGaias patenterade probiotika i Sverige 
och Norge. 
 
Sedan dess upptäckt 50 år tillbaka, har vätskeersättning utgjort basen för modern 
behandling av bl. a barndiarré och gastroenterit orsakade av kolera eller rotavirus. 
WHO och UNICEF, som tillsammans upprätthåller de officiella riktlinjerna för 
sammansättning i vätskeersättning, har även rekommenderat parallellt intag av zink 
vid behandling av diarré, speciellt för små barn.  
 
”Våra erfarenheter av BioGaias produkter under de senaste åren 
bekräftar det som omfattande studier har bevisat gällande 
behandling av diarré och andra magrelaterade åkommor” säger 
Mona Svensson Puhakka, Marknadschef Semper Nutrition. ”Därför 
ville vi integrera denna överlägsna Laktobakterie med en verkligt 
effektiv och säker vätskeersättningsprodukt även för två månader 
gamla spädbarn, och följa WHO:s riktlinjer genom att tillsätta zink, 
men exkludera färgämnen och andra onödiga tillsatser som är vanligt 
i andra kommersiella vätskeersättningsprodukter”. 
 
”Vi är stolta över att vara först med att ha lyckats kombinera 
probiotika och vätskeersättning i en integrerad förpackning. Detta är i 
linje med vår strategi att i samarbete med våra partners, såsom 
Semper, utveckla överlägsna hälsoprodukter som är användarvänliga” säger Peter 
Rothschild, VD på BioGaia. 
 
BioGaias probiotiska vätskeersättning är färdigblandad i en påse à 5.5g per portion 
och kommer att lanseras på svenska apotek från augusti 2009.  
 
Semper är Sveriges ledande varumärke inom barnmat, med 70 års erfarenhet av 
utveckling och marknadsföring av goda och nutritionsanpassade produkter för små 
barn, i samarbete med barnläkare och nutritionsexperter. För mer information om 
Semper AB, besök www.semper.se 
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BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med 
dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus 

reuteri (Reuteri) som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-
aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag. 

www.biogaia.se 

 


