
      
 

 
Pressmeddelande 8 juni 2022 

 
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. 
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BioGaia tecknar exklusivt avtal i Sydkorea för 
sortimentet inom maghälsa för spädbarn  
 
BioGaia har utökat sitt samarbete med Grace International, vilket ger 
företaget exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja sina probiotiska 
droppar för spädbarn i Sydkorea. 
 
Sedan 2021 har Grace International ansvarat för BioGaias produktportfölj inom 
maghälsa för vuxna och är from 1 januari 2022 även den officiella distributören 
sortimentet inom maghälsa för barn. De probiotiska dropparna för spädbarn re-
lanseras av den nya distributören direkt mot konsument, genom en kampanj som 
inleds nu i juni. 
 
"BioGaia är världsledande inom kliniskt bevisad probiotika, med försäljning i över 
100 länder. Företagets probiotika är bland de mest vetenskapligt 
väldokumenterade i världen, både vad gäller effektivitet och säkerhet”, säger 
Abe Cho, VD för Grace International. 
 
Online och off-line 
Grace International lanserar nu en omfattande marknadsföringskampanj för 
Protectis probiotikadroppar för spädbarn. I linje med BioGaias omnikanalstrategi 
kommer produkterna att säljas både online och off-line hos återförsäljare. 
 
"Grace International har ett omfattande nätverk, och en bevisad förmåga att 
penetrera kosttillskottsmarknaden och nå ut till konsumenter genom alla kanaler. 
Protectis är redan ett väl ansett varumärke bland sydkoreansk vårdpersonal. 
Genom att arbeta med Grace International, är vår ambition att det ska bli ett lika 
välkänt och ansett probiotikavarumärke bland konsumenter, säger Isabelle 
Ducellier”, VD för BioGaia. 
 
 
Om BioGaia Protectis babydroppar 
Protectis probiotiska droppar rekommenderas av barnläkare över hela världen. De är enkla 
och säkra att använda för spädbarn och är fria från mjölkprotein, gluten och laktos. De har 
inga biverkningar, och tillför enbart hälsosamma och positiva bakterier. Den probiotiska 
stammen L.reuteri (DSM17398) som finns i dropparna har i kliniska studier visat sig minska 
symtom på kolik, förstoppning och matsmältningsbesvär hos spädbarn. 
 
Om Grace International 
Med huvudkontor i Seoul, grundades Grace International som ett handelsföretag 1991, och 
har idag utvecklats till att importera, skräddarsy distribution och marknadsföring samt 
utveckla olika utländska konsumentvarumärken, inklusive boende, livsstil, medicintekniska 
produkter/sporter och hälsofunktionella livsmedel. 
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För ytterligare information vänligen kontakta 
Isabelle Ducellier, VD: +46(0)85 552 93 00 
 
Senaste pressmeddelanden från BioGaia 
31.05.2022 Förändrat antal aktier och röster i BioGaia AB (publ) 
17.05.2022 BioGaia startar egen distribution i Kanada 
11.05.2022 BioGaia® Osfortis® vinnare av NutraIngredients Awards 2022 


