Pressmeddelande

Saknar du också solen?
Nu lanserar Friggs D-vitamin
med 50 µg
D-vitamin bildas i huden när solen lyser på oss. När det är höst och vinter i Sverige ser vi sällan solen och
de få solstrålar som tittar fram har väldigt svag styrka. Därför kan det vara svårt att täcka dagsbehovet av
D-vitamin under vintern, då vi måste förlita oss helt på att kosten täcker vårt behov.
Friggs lanserar nu ett kosttillskott med hög dos av D-vitamin, 50 mikrogram/kapsel.

D-vitamin bidrar till

• immunsystemets normala funktion
• att bibehålla normal muskelfunktion
• att bibehålla normal benstomme & normala tänder
Försäljningen av D-vitamin har ökat kraftigt i svenska livsmedelsbutiker - det senaste året med 64,1 %.
Friggs är marknadsledare av D-vitamin i dagligvaruhandeln och står för ca 60 % av marknaden.*
Idag består Friggs portfölj av en tuggtablett och 2 stycken brustabletter med 10 µg D-vitamin.
*Källa: Ac Nielsen

“Vi ser att många konsumenter har efterfrågat en starkare D-vitaminkapsel, så vi har lyssnat på våra
konsumenter och lanserar nu därför D-vitamin med högre dos”, säger varumärkeschef Petra Månsson.

Tänk på!

… att kroppens förmåga att bilda D-vitamin minskar när man blir äldre eller om man har mörk hudfärg.
Pigment hindrar nämligen till viss del solen och därmed bildningen av vitamin D.
Innehåll och dosering:
1 burk Friggs D-vitamin innehåller 90 kapslar med
50 µg D-vitamin per kapsel och är lätta att svälja.
Rekommenderad dos är 1 kapsel per dag.
Pris och distribution:
Friggs D-vitamin 50 µg finns i större livsmedelsbutiker
med full distribution från vecka 50. Pris cirka 69 kronor.
För mer information, vänligen kontakta:
Petra Månsson, varumärkeschef för Friggs,
petra.mansson@midsona.se, 0725 88 33 65
För pressbilder och produktprover, vänligen kontakta:
Liza Skoglund, ByströmBalodis,
liza@bystrombalodis.se, 0723 50 92 22

Midsona marknadsför väldokumenterade produkter inom kost och hälsa, sportnutrition,
supermat och förkylning för dagligvaruhandeln, apotek och för hälsofackhandeln.
Vi vill göra det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen.

