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Skinome lanserar banbrytande hudvårdsprobiotika 
efter samarbete med BioGaia 
 
BioGaia och Skinome har tillsammans arbetat med forskning och 
utveckling av en produkt med levande bakterier som kan förbättra 
hudhälsan på ett naturligt sätt genom att stödja hudens mikrobiom. Den 
första produkten, Skinome Probiotic Concentrate, kommer att finnas 
tillgänglig för svenska konsumenter från september 2022. 
 
Levande probiotiska bakterier kan återställa balansen i hudens mikrobiom och 
förbättra hudens hälsa. Skinome Probiotic Concentrate kombinerar en stam av 
levande Limosilactobacillus reuteri med ett minimalt antal hudidentiska 
ingredienser, såsom skvalen som har samma struktur och egenskaper som 
mänsklig talg, för att mjuka upp och förbättra hudens elasticitet samt stärka 
hudbarriären. 
 
”Intresset för hudmikrobiomet har ökat drastiskt, liksom den vetenskapliga 
kunskapen kring det. Antalet behandlande kosmetika- och hudprodukter 
växer, men dessa produkter innehåller oftast postbiotika eller prebiotika, 
snarare än levande probiotiska bakterier”, säger Lydia Engholm, vd på 
Skinome. 
 
Resultaten från en första klinisk studie med Skinomes probiotiska koncentrat 
som utfördes 2021 presenterades nyligen på Microbiome & Probiotic R&D 
Business Collaboration Forum. https://www.global-engage.com/event/skin-
microbiome/#speakers-slideshow 
 
”Studien visar en rad positiva effekter på typiska symtom på åldrande hud 
redan efter tre veckors användning. Dessa inkluderar förbättrad hudstruktur 
och volym, utslätning av ojämn hudstruktur, såsom fina linjer, samt en 
förminskning av porer”, säger Lydia Engholm.  

 
Probiotic Concentrate är Skinomes första probiotiska formulering och avsedd 
för personer med normal till torr hud. Produkten kommer att lanseras i 
september 2022, först i Sverige på skinome.com och skincity.com, varefter 
andra marknader följer. 
 
Samarbetet fördjupat genom BioGaia Invest 
Efter flera års gemensam forskning och utveckling investerade BioGaia i 
Skinome år 2021 genom dotterbolaget BioGaia Invest. 
 
”Skinome ligger i framkant inom sitt område med naturliga hudvårdsprodukter 
som stödjer hudens mikrobiom. Utöver ett spännande  
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forsknings- och utvecklingssamarbete är detta en spännande investering med 
en stark koppling till vår kärnverksamhet”, säger Nigel Titford, 
affärsutvecklingschef på BioGaia. 
 
BioGaia Invest är ett dotterbolag till BioGaia AB, investerar i nya spännande 
företag med fokus på banbrytande teknologier, tjänster och/eller produkter 
som kan vara direkt eller indirekt relaterade till BioGaia AB:s verksamhet. 
Hittills har investeringar gjorts i Skinome och Boneprox. Boneprox är ett 
företag som är specialiserat på artificiell intelligens inom tandvård och skapar 
en kompetens- och diagnostikplattform som kopplar samman tand- och 
sjukvården. 
 
Skinome är ett av de mest innovativa företagen på den svenska 
hudvårdsmarknaden och marknadsför en rad nya hudvårdsprodukter som 
stödjer hudens mikrobiom på ett naturligt sätt. Produkterna är för närvarande 
tillgängliga i Europa. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Nigel Titford, affärsutvecklingschef BioGaia AB, +46 (0) 8 55 52 93 00 
 
Mikaela Idermark Stern, kommunikationschef BioGaia AB, +46 (0) 730 95 61 
50  
 
 
Om BioGaia 
 
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.com 
 

https://sv.biogaia.com/

