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Baltex har gått ihop med PiLeJe Laboratories, det ledande
franska företaget inom probiotika
Baltex, pionjär inom probiotika i Sverige och ägare av Lactiplus, har under januari
överenskommit med PiLeJe Laboratories om ett nära samarbete. PiLeJe går in som
delägare och tar en aktiv del i den fortsatta utvecklingen av Baltex verksamhet inom
kosttillskott. Samtidigt får PiLeJe en spjutspetsorganisation in på den skandinaviska
marknaden.
-

-

Våra ledande kosttillskott Lactiplus och Hårkontroll har under de senaste åren
vuxit kraftigt och etablerat sig bland de ledande varumärkena inom sina
segment i Sverige. För att ta nästa steg i det nordiska varumärkesbyggandet
känns det naturligt att samarbeta med en stark partner, säger Tomas Färnlöf,
VD för Baltex Naturals AB. PiLeJe Laboratories är med sitt breda sortiment
och sin vetenskapliga förankring den perfekta partnern. Deras grundfilosofi
om kvalitet och långsiktighet ligger helt i linje med våra egna värderingar,
berättar Tomas Färnlöf som fortsätter leda det dagliga arbetet som delägare
och partner till PiLeJe Laboratories.
Vi har ett starkt fokus inom probiotika och vi ser nu fram emot att ytterligare
öka tempot.

PiLeJe Laboratories är en fransk privat aktör som dominerar den franska marknaden
för probiotika med en omsättning på drygt 135 miljoner euro. Varumärket Lactibiane
är premiumprodukter som kännetecknas av innovation, vetenskaplig backup och
kvalitet utan kompromisser. PiLeJe Laboratories erbjuder dessutom ett brett
sortiment av andra egenvårdsprodukter.
-

PiLeJe Laboratories har växt kraftigt under de senaste åren och expanderat till
en rad olika marknader. Vi har under en tid sökt efter en kompetent och
etablerad partner inom probiotika för att fortsätta vår expansion, säger
Christian Seyrig koncernchef i PiLeJe Group. I Baltex har vi hittat precis vad
vi sökte och vi sätter stora förhoppningar på detta sammangående. Vi är
mycket nöjda med att ta steget in på den nordiska marknaden och ser fram
emot att fortsätta vår expansion tillsammans med Baltex-teamet.

För mer information, kontakta Baltex Natural AB
Tomas Färnlöf, tomas@baltex.se, 070-491 76 86
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