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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 AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för 
medelstora bolag. biogaia.se 

 
 

 
BioGaia startar nytt dotterbolag i Finland 
– Tar över lokal distribution med BioGaia-varumärket 
 
Från och med Q2 2021 kommer BioGaias produkter att säljas under 
BioGaia-varumärket i Finland. Detta sker på grund av att det tidigare 
distributionsavtalet med det finska företaget Verman har avslutats. 
Övertagandet av distributionen är ett strategiskt steg för BioGaia. – Finland 
är viktigt för oss eftersom det är en av de marknader i världen med störst 
användning av probiotiska produkter, säger BioGaias vd Isabelle Ducellier.  
 
BioGaia är ett svenskt, innovativt hälsoföretag som har varit världsledande inom 
probiotiska kosttillskott i över 30 år och vars produkter i dag säljs i över 100 länder. 
BioGaias produkter innehåller den patenterade och väldokumenterade probiotiska 
stammen L. reuteri Protectis (DSM 17938) som har testats i över 150 kliniska studier. 
Denna unika stam finns bara i BioGaias produkter, som framöver enbart kommer att 
säljas under BioGaias eget varumärke i Finland.   
 
BioGaias finska dotterbolag kommer att ledas av Minna Tähtinen som har lång 
erfarenhet av probiotika och marknadsföring av apoteksprodukter. Minna har tidigare 
arbetat för Verman och marknadsfört Rela-produkterna samt jobbat med försäljning och 
marknadsföring av Gefilus kosttillskott i Finland.  
 
– Jag ser mycket fram emot att börja marknadsföra BioGaias produkter under vårt eget 
varumärke i Finland. Med våra unika och kliniskt testade probiotiska produkter är jag 
övertygad om att BioGaias position på den finska marknaden kommer att vara fortsatt 
stark och fortsätta att utvecklas genom vårt forsknings- och utvecklingsarbete, nya 
indikationer och nya probiotiska stammar, säger Minna Tähtinen, vd för BioGaia Oy i 
Finland.  
 
BioGaias produkter kommer att finnas tillgängliga på finska apotek och e-apotek senare 
i år.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ulrika Engellau, PR & Corporate Communications Manager 
Tel: 072 235 15 00 
E-mail: ule@biogaia.se 
 
 
 


