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BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia 
utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska 
studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. 
Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.se 

 

 

 
 
BioGaia storsatsar i Sverige och lanserar hela sin vuxenportfölj 
 
Nu lanseras BioGaia Osfortis för benhälsa1 och BioGaia Prodentis för munnen2. Därmed 
är nu hela BioGaias vuxenportfölj tillgänglig på hemmamarknaden. 

”I linje med vår redan kommunicerade strategi att accelerera utrullningen av våra produkter för 
vuxna är vi glada att nu kunna erbjuda hela vuxenportföljen till de svenska konsumenterna,” 
säger Isabelle Ducellier, vd och koncernchef på BioGaia.  

BioGaia Osfortis och BioGaia Prodentis – två nya och innovativa produkter  

BioGaia Osfortis kapslar innehåller den kliniskt testade och 
patenterade mjölksyrabakterien L. reuteri ATCC PTA 6475 
och vitamin D3 som bidrar till att behålla normal benstomme.  
 

 
 
 
 
BioGaia Prodentis sugtabletter säljs framgångsrikt i 
omkring 40 länder i hela världen. BioGaia Prodentis 
innehåller de patenterade mjölksyrabakterierna L. reuteri 
DSM 17938 och ATCC PTA 5289 och är testad i drygt 
50 kliniska studier. 
 

 
Några av BioGaias största produkter finns sedan tidigare på den svenska marknaden: 
 

• BioGaia Protectis kapslar och tuggtabletter 
finns i flera förpackningsstorlekar och 
produktvarianter. Tabletterna finns även 
med 10 eller 20 µg vitamin D3 som bidrar till 
immunförsvarets normala funktion. 

• BioGaia Gastrus tuggtabletter med 
mandarinsmak. 

 

 
Samtliga produkter finns till försäljning på apotea.se och MEDS.se. Framöver kommer 
produkterna även att finnas tillgängliga i fler apotekskedjor, både på nätet och i fysiska butiker. 
Läs mer om BioGaias produkter i Sverige på produkter.biogaia.se. 
 
 
För mer information 
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08 555 293 00 
 
Senaste pressmeddelandena från BioGaia 
2020-11-30 Nytt antal aktier och röster i BioGaia 
2020-11-25 Extra bolagsstämma i BioGaia 
2020-11-03 Valberedning inför årsstämman i BioGaia den 6 maj 2021 

 

 
1 Vitamin D bidrar till att bibehålla normal benstomme. 
2 Intag av livsmedel som innehåller isomalt och sukralos, som båda bidrar till söt smak, istället för sockerarter bidrar till att bibehålla tändernas mineralisering. 
Kosttillskott bör inte ersätta inte en varierad kost och hälsosam livsstil.  

http://www.biogaia.se/
https://www.apotea.se/biogaia
https://www.meds.se/biogaia/
https://produkter.biogaia.se/

