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Medigoo delivers health self-test products to Ruohonjuuri

PRESS RELEASE Oct 15th, 2015 - Helsinki: Medigoo.com delivers the first batch of 
consumer self-test products to Ruohonjuuri, one of the largest retailer of herbal products and 
food supplements in Finland.

Medigoo.com is a Finnish company with Europe’s largest home health self-test portfolio 
available online to consumers. These tests are easy and safe for consumers to use by 
themselves, and with the rapid tests, e.g. cholesterol level test, allergy test, the results are 
available in minutes. The DNA tests on the other hand provide a risk assessment of body 
developing e.g. Diabetes Type 2, Lactose intolerance, Celiac disease. Medigoo has started 
cooperation and the deliveries to the Ruohonjuuri chain.

“We are excited to have our products go into the Ruohonjuuri stores. Consumers are looking for new 
alternative ways to learn more about their health, and with our self-tests they can. We are very happy 
with the cooperation with Ruohonjuuri”, says Mr. Mika Karilahti, Co-Founder and CEO of 
Medigoo.com.

“Medigoo’s products are a great addition to our product assortment. These have now reached the 
price level suited for consumers. We are very happy with Medigoo’s flexibility and ability to maintain 
schedules.”, says Ms. Johanna Koskinen, Marketing & Purchasing Manager of Ruohonjuuri.

###

Medigoo.com
Medigoo  Oy Inc.  founded  in  2007  in  Helsinki,  Finland,  to  provide  independent  health  &
medical  information,  and to  offer powerful  professional-level home health self-test  tools  to
everybody anywhere. Medigoo makes available health and medical information through the
free use of its website for consumers.  Live healthier & Live Longer.
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Medigoo Oy aloittaa terveydentilan kotitestien toimitukset Ruohonjuurelle

LEHDISTÖTIEDOTE 15.10,2015 - Helsinki: Medigoo Oy:n on aloittanut toimitukset 
Ruohonjuuri Oy:lle, joka on Suomen suurin luontaistuotteiden myyjä.

Medigoo Oy on Helsinkiläinen yritys, jolla on Euroopan laajin terveyden itsetestauksen 
tuoteportfolio online-myynnissä kuluttajille. Terveydentilan kotitesteillä kuluttaja pystyy 
saamaan vastauksia itseään askarruttaviin kysymyksiin omasta terveydentilastaan, mm. 
Kolesterolitestillä, Allergiatestillä, Anemiatestillä, joilla tuloksen saa itse muutamassa 
minuutissa. Medigoon DNA-testeillä saa vastauksia kehon riskeihin sairastua mm. 
Kakkostyypin Diabetekseen, Laktoosi-intoleranssiin, Keliakiaan. Medigoo on aloittanut 
yhteistyön ja toimitukset Ruohonjuurelle, joka on Suomen suurin luontaistuotteiden myyjä.

“Olemme erittäin tyytyväisiä, että tuotteemme saavat uudet jakelukanavan. Kuluttajat haluavat tietää 
enemmän terveydestään ja siihen meidän itsetestimme ovat aivan loistavia.”, sanoo Mika Karilahti, 
Medigoon toimitusjohtaja ja perustajajäsen.

“Medigoon tuotteet ovat erinomainen uusi lisä nykyiseen jo hyvinkin laajaan tuotevalikoimaamme. 
Näiden tuotteiden hinnat ovat tulleet nyt kuluttajillekin sopivalle tasolle. Olemme erittäin tyytyväisiä 
Medigoon joustavuuteen ja aikataulutukseen.”, sanoo Johanna Koskinen, Markkinointi- ja 
Ostopäällikkö, Ruohonjuuri.

###

Medigoo.com
Medigoo Oy on perustettu v.2007 Helsingissä tuottamaan terveyden ja lääketieteen tietoa
maksutta  kuluttajille  nettisivustonsa  kautta,  sekä  myymään  ammattilaistason  kotitestejä
kuluttajille käytettäväksi ajasta ja paikasta rippumatta. Terveempää oloa.
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