
Pressemeddelelse 

Helsam A/S er en 100 % danskejet grossistvirksomhed, som blev grundlagt 1985. Vi er markedsledende indenfor 

helsebranchen og samarbejder med de bedste leverandører indenfor helsekost, skønhed og økologiske fødevarer. 

Virksomheden er lagerførende med 12.000 varenumre og har over 3000 B2B kunder og flere end 200 leverandører. 

 

Vinder af Årets Produkt 2019 
Hvert år er der prisuddeling til årets helsekostprodukter i kategorierne Årets Produkt, Årets Hudpleje 

og Årets Fødevare. Det er de danske helsekostbutikker, der kårer årets vindere ud fra positiv 

feedback fra kunderne, egne gode oplevelser med produkterne og et stabilt eller stigende salg i 

butikken. Uddelingen sker hvert år i september på Helsam Messen, der er den årlige fagmesse for 

helsekostbranchen i Danmark. 

Spændingen er nu udløst, og det er med stor glæde, vi her kan præsentere vinderen af Årets 

Produkt 2019: 

 
Årets Produkt 2019 

 

”BioVita – Traumeel S Salve” 
 

Traumeel S Salve fra BioVita blev kåret til  

”Årets Produkt 2019” med ordene: 

 

 Godt sælgende produkt gennem  

mange år 

 Super effektivt og prisvenligt produkt 

 Fordi det er en ”Tryllecreme”  

 Meget virksom og et must i enhver 

husholdning 

 

Lidt om BioVita – Traumeel S Salve 

Traumeel S Salve er et homøopatisk 

lægemiddel der består af en række naturlig 

ingredienser fra planter, der er målrettet mod 

muskelsmerter i for eksempel ryg, nakke, 

skulder, knæ eller fødder.  

 

 

Om BioVita 

BioVita A/S  Tlf. 76 26 07 66  info@biovita.dk  www.biovita.dk  

BioVita har siden sin start i 1987 levet efter samme målsætning, ”at gøre mennesker og dyr raske”.  

God service, effektive præparater, videnskabelig dokumentation og produktudvikling er konstant i 

højsædet. Samtidig med at det skal være til fornuftige priser – det må ikke være for dyrt at blive 

rask.  

BioVita forsøger hele tiden at leve op til markedets krav, ændrede behov og ønsker. De seneste år 

har deres konstante produktudvikling udvidet sortimentet med forskellige kosttilskud og medicinsk 

testudstyr. En produktpalette med store fordele for kunder og brugere.  

 

 

Forrige års modtagere af prisen Årets Produkt: 

2018: Rødkløverekstrakt, Herrens Mark 

2017: Magnesium 300+, Biosym 

2016: TryptoN*AT, Natur-drogeriet 

2015: Coffee Diet, New Nordic 

 


