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Ellens probiotiska intimkräm listas även hos Apoteket AB och den probiotiska
tampongen listas hos Vitus apoteken i Norge
Apoteket AB har beslutat lista ”ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème” i sina största
apotek, 230 stycken. Produkten kommer att lanseras på butikshyllorna under vecka 7.
I Norge har Vitus kedjan utökat sitt sortiment med alla storlekarna av ”ellen® Probiotisk
tampong”.
Navamedic som representerar Ellen på den svenska, norska, danska och finska marknaden har kommit överens
med Apoteket AB i Sverige att nu lansera den probiotiska intimkrämen på 230 apotek. Det betyder att ellens
intimkräm nu finns på ca 550 apotek i Sverige, på Apoteket AB, Kronans Apotek, Lloyds Apotek och på
Apoteksgruppen samt även på apotea.se och ellen.se.
Vitus apoteken i Norge har utökat sitt sortiment med Ellens probiotiska tamponger i alla tre storlekar Mini,
Normal och Super vilket innebär att vi nu har listning på 500 apotek med tampongen i Norge. Dessutom finns
den probiotiska intimkrämen på alla Boots apotek i Norge.
ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème och Probiotiska tamponger är speciellt utvecklade för kvinnlig
intimvård. De är enkla att använda och målgruppen är kvinnor, både menstruerande och övriga. Intimkrämen
skyddar underlivet mot oönskade bakterier och har en smörjande effekt. Dagens kvinnor duschar ofta och
tvättar bort de naturliga och skyddande laktobacillerna. Konsekvensen blir att den känsliga huden i underlivet
blir torr och skör, något som kvinnor märker av mer och mer med stigande ålder men även hos yngre kvinnor
som rakar sig i intimområdet och har tighta kläder. Intimkrämen lanserades 2013 och säljs nu i 17 länder.
”Det känns fantastiskt roligt att Apoteket AB nu också valt att sälja vår intimkräm. Navamedic har gjort ett
grundligt och professionellt arbete både på den svenska och norska marknaden där vi nu stärker vår position på
både den probiotiska tampongen och vår probiotiska intimkräm.”, säger VD Carina Persson.

För ytterligare information:
Carina Persson VD, på telefon 08-412 10 00 eller via epost cp@ellenab.com

Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors
intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte
torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen®
som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen ® Probiotisk Utvärtes
Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en
skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I
produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en intim foam och en intim deo. Foamen och
deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt
nätverk av distributörer. Ellen är noterat på First North (Ticker: ELN). Remium Nordic AB är bolagets Certified
Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com

