
      
 

 
Pressmeddelande 17 september 2018 

 
BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med 
dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.se 
 

 

 

 

 
bWellness lanserar BioGaia Protectis tabletter i 
Australien 
 
BioGaia har ingått ett partnerskap med bWellness för marknadsföring och 
distribution av BioGaia Protectis tabletter på den australiensiska marknaden. 
Lanseringen startar under september 2018 och produkten kommer att 
marknadsföras under BioGaias varumärke. 
 

BioGaia Protectis-tabletterna kommer att ingå i bWellness sortiment 
Bio-Practica, som fokuserar på kompletterande terapimetoder som 
marknadsförs mot sjukvårdspersonal, så kallad medical marketing. 
bWellness menar att BioGaia Protectis passar i detta sortiment 

eftersom betydelsen av och beläggen för produkten är sådana att den bör 
rekommenderas av vårdpersonal. 
 
"Det finns mycket förvirring och till och med desinformation kring probiotika just nu, 
och vi anser att en produkt med så tydliga bevis bör rekommenderas av 
vårdpersonal för att skilja den från andra mindre dokumenterade produkter” säger 
Peter Ochsenham, vd bWellness. 
 

"Med en etablerad och mycket professionell partner som bWellness hoppas jag att 
försäljningen av våra väldokumenterade BioGaia Protectis-tabletter i Australien 
kommer att bli framgångsrik", säger Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia. 
 
Om varumärket Bio-Practica Nutraceuticals  
Bio-Practica är ett australiensiskt varumärke för vårdpersonal. Bio-Practica arbetar 
med att stärka vårdpersonal som arbetar med integrerad vård. Bio-Practicas 
produkter är baserade på högkvalitativa ingredienser, väldokumenterade 
formuleringar och den senaste vetenskapliga forskningen. 
 
Om bWellness 
bWellness är australiensiskt företag med mer än 20 års erfarenhet. Företaget har 
en rad olika partner och strategier inom kosttillskott och naturmedicinska metoder. 
 
 
För mer information 
Sebastian Schröder, tillförordnad vd: 08 555 293 00 
 
Senaste pressmeddelandena från BioGaia 
2018-08-17 BioGaia AB Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018 
2018-07-04 BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen 
2018-06-26 Nu publicerat: Lactobacillus reuteri minskade benförlust hos äldre kvinnor 
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