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PRESSMEDDELANDE 

Probis första produktionsbatch av mejerifri 
BLIS K12 
 

Probi® har färdigställt sin första kommersiella produktionsbatch av mejerifri Streptococcus 
salivarius BLIS K12 vid sin tillverkningsanläggning i USA. De nya BLIS® stammarna kommer inom 
kort att erbjudas kunder över hela världen. 

 

Som en del i ett långsiktigt strategiskt samarbete ingick Probi i juli 2021 ett strategiskt partnerskap med 

nyzeeländska Blis Technologies Ltd. Inom ramen för detta partnerskap undertecknade Probi® och Blis ett 

licens- och distributionsavtal. Probi tillverkar nu BLIS®-stammar i sin nyligen uppgraderade 

fermenteringsanläggning i Redmond, WA och kommer inom kort att erbjuda dessa nya stammar till Probis 

kunder runt om i världen. De två företagen fortsätter dessutom sitt samarbete kring ytterligare forskning och 

utveckling.  

 

Streptococcus salivarius BLIS K12 ingår i en portfölj av kliniskt dokumenterade bakteriestammar som 

supporterar vårt naturliga immunförsvar och förebygger infektioner i mun och svalg. BLIS-stammarna bidrar 

också till friskare tänder och tandkött. Blis Technologies kliniskt dokumenterade stammar används 

framgångsrikt i Nya Zeeland, Australien och Asien, såväl som i Europa och i Nordamerika. 

 

”Tekniköverföringen för produktion av BLIS-stammarna har gått smidigt och mycket snabbt tack vare våra 

betydande investeringar i fermenteringsteknik och uppgraderingar av våra analysmöjligheter. Dessutom har 

vi, med hjälp av vårt effektiva screeningprogam för optimering av odlingsmedier helt kunnat eliminera 

behovet av mejeriprodukter (mjölk) i formuleringen. Vi tror att detta är till stor hjälp för kunder som vill 

producera allergenfria probiotikaprodukter”, säger Steve Preston, Head of Fermentation på Probi.  

 
 
 
För mer information, kontakta: 
Tom Rönnlund, CEO, Probi®: Tel: +46 46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com 
Henrik Lundkvist, CFO, Probi®: Tel: +46 46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com 
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OM PROBI 
 
Probi® är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott 
och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen 
och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan 
bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och 
innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 658 MSEK under 2021. Probis aktie är noterad på Nasdaq 
Stockholm, Mid-cap och hade cirka 3 800 aktieägare den 31 december 2021. 
 

OM BLIS TECHNOLOGIES 

Blis Technologeis utvecklar och tillverkar avancerade probiotiska stammar utanför området maghälsa. Genom att 
kombinera innovation med evidensbaserad forskning och högsta kvalitetskontroller av produktionen möjliggörs leverans 
av probiotiska lösningar för specifika hälsoområden, inklusive öron, näsa, hals, halitosis (dålig andedräkt), immunhälsa, 
tänder och tandkött och hudvård. Blis Technologies säljer både produkter under eget varumärke och genom licens. 
BLIS®-produkter säljs i hela Nya Zeeland och i Australien, Asien, Europa och USA. Bolaget är börsnoterat på NZX. Mer 
information om Blis Technologies Ltd finns på www.blis.co.nz 
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