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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 lanserar produkt för att främja 
luftvägshälsa hos barn  
USA är den första marknaden att lansera BioGaia Pharax, som avser stärka 
immunförsvaret och främja hälsan i de övre luftvägarna hos barn.  

Förkylning och halsont är den vanligaste sjukdomen bland barn upp till fem år 
och den främsta anledningen till besök hos barnläkare. Den nya probiotika-
produkten har visat sig främja hälsan i de övre luftvägarna hos barn. 

Antibiotika inte effektivt på virusinfektioner 
 

”Antibiotika är bara effektivt på sjukdomar orsakade av bakterier och den stora 
majoriteten av vanliga förkylningar beror på virus. Det innebär att föräldrar har få 
alternativ förutom smärtstillande för att ge sina barn lindring”, säger Joakim 
Annwall, regionchef för USA och Kanada på BioGaia. 
 
BioGaia utvecklade produkten för att kunna erbjuda ett probiotiskt komplement 
till vanliga smärtstillande medel. Eftersom produkten är naturlig och icke-invasiv, 
behöver man som förälder heller inte oroa sig för negativa biverkningar. 
 
Produkten marknadsförs i USA under namnet BioGaia Pharentis KIDS, både mot 
vården och direkt till konsument. Den finns till försäljning på de största e-
handelsplattformarna sedan mitten av april.  
 
”Vi ser en stor potential för BioGaia Pharentis i USA, som är en viktig marknad. 
Att bidra till att minska överförskrivningen av antibiotika är också ett fokusområde 
för BioGaia. Vi kommer successivt att lansera produkten på fler marknader”, 
säger Isabelle Ducellier, vd och koncernchef för BioGaia.  
 
 
 
Om BioGaia Pharentis® KIDS 
Pharentis probiotiska droppar är säkra att använda för barn, och är fria från mjölkprotein, gluten 
och laktos. De har inga biverkningar, och de tillför endast hälsosamma och goda bakterier med 
antivirala egenskaper. Fem droppar två gånger dagligen (morgon och kväll) i tio dagar, har i 
studier visats främja hälsan i de övre luftvägarna. Passar barn från 6 månaders ålder och upp till 
5 år. 
	
Läs mer om forskningen  
Den kliniska studien publicerades i Beneficial Microbes. Fakta om studien finns här. 
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För mer information: 
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: +46(0)85 552 93 00 
Joakim Annwall, regionchef USA och Kanada: +1 919 909 6411 
 
 
Senaste pressmeddelandena från BioGaia  
08.06.2022 BioGaia tecknar exklusivt avtal i Sydkorea för sortimentet inom maghälsa för    
spädbarn 
31.05.2022 Förändrat antal aktier och röster i BioGaia AB (publ) 
17.05.2022 BioGaia startar egen distribution i Kanada  
 
 
 

 

 

 


