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Nytt starkt samarbete på den nordiska probiotiska intimvårdsmarknaden
mellan Ellen och Navamedic
Ellen och Navamedic har slutit avtal om distribution, marknadsföring och försäljning av
Ellens hela probiotiska produktportfölj, dvs tampong, intimkräm och kosttillskott för
kvinnligt välbefinnande och mot urinbesvär. Navamedic blir Ellens distributör för den
svenska, danska och norska marknaden avseende vissa produkter redan från och med idag
och beträffande andra från och med halvårsskiftet 2014.
Navamedic har idag ett välfungerande samarbete med apotekskedjorna och kan nu genom
samarbetet med Ellen erbjuda ett utökat produktsortiment inom kvinnlig intimhälsa.
Navamedic ASA är ett snabbväxande nordiskt egenvårds- och läkemedelsföretag. Företaget har tre
affärsområden: Consumer Care, Nutrition and Pharma. Ett av fokusområdena inom affärsområdet
Consumer Care är Female Care. Företaget har mer än 100 produkter i sin produktportfölj från fler än
20 producenter i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och Benelux. Navamedic ASA, har sitt
huvudkontor i Lysaker i Norge och är noterat på börsen i Oslo sedan 2006.
-

Navamedic söker ständigt efter nya produkter och samarbetspartners. Produkter baserade
på mjölksyrabakterier efterfrågas allt mer av konsumenten eftersom det naturliga
bakterieskyddet i allt större utsträckning tvättas bort genom den personliga hygienen,
säger Håkan Josephsson koncernchef på Navamedic. Vi kommer att börja arbetet med den
probiotiska tampongen.

-

Vi är mycket glada åt att ha kommit i hamn med Navamedic som distributör för den nordiska
marknaden exklusive Finland. Där vi redan har en distributör som kommer att komma igång
inom kort. Detta samarbete ersätter vårt tidigare samarbete med Baltex Natural, säger Ingrid
Atteryd Heiman, Tf VD Ellen AB

-

Ingrid fortsätter: Navamedic har i dag ett etablerat och väl fungerande samarbete med
apotekskedjorna vilket är mycket viktigt för Ellens produkter. Vi tror också att Navamedic
över tiden kommer att göra ett bra arbete med att lansera Ellens produkter på den nordiska
apoteksmarknaden. Idag finns enbart den probiotiska tampongen på apotekens hyllor och
vår intimkräm erbjuds marknaden via vår webbshop, www.ellen.se

För ytterligare information:
Ingrid Atteryd Heiman, tf VD på telefon 08-412 10 01 eller via epost ia@ellenab.com
Håkan Josephsson, Koncernchef på telefon 031 335 11 90, eller via e-post
hakan.josephsson@navamedic.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors vaginala hälsa. I stort
sett alla kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet. Bakteriell obalans orsakas av en försvagad
®
®
®
mjölksyrabakterieflora. Tampongen ellen innehåller Lacto Naturel (LN ), som består av humana mjölksyrabakterier. Dessa
utgör en naturlig del av friska kvinnors underlivsflora. År 2002 lanserade Ellen i Norden som första företag i världen
tamponger med mjölksyrabakterier. Nu pågår en internationell expansion och utveckling av nya produkter baserade på
samma teknologi. Ellen är noterat på First North (Ticker: ELN). För ytterligare information: www.ellenab.com

