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Ellen levererar nu produkter till ytterligare en apotekskedja i Tyskland 
 
Ellen har nu kommit överens med Tysklands största apoteksgrossist om relansering av 
Ellens produkter. Därmed får 12 000 fristående apotek anslutna till apoteksgrossisten 
Phoenix tillgång till Ellens sortiment däribland ellen® probiotic tampon och ellen® intimate 
creme. 
 
Phoenix är Tysklands största apoteksgrossist och den näst största i Europa. Tamro i Sverige 
ingår i Phoenix group. I Tyskland är 12 000 fristående apotek anslutna till apoteksgrossisten. 
Ellen har efter att bolaget tog över den tyska distributionen börjat att bearbeta de enskilda 
apoteken i Tyskland. Ellen Vertriebs som tidigare hade distributionsansvaret fokuserade i 
huvudsak sin marknadsföring på de tyska drugstorekedjorna. Under 2016 har Ellen gjort 
marknadsföringsinsatser både mot drugstorekedjorna men också mot apoteken som är 
anslutna till apoteksgrossisten GEHE. Denna överenskommelse ger nu Ellen möjligheter att 
bearbeta ännu fler apotek. 
  
”Det har varit många diskussioner för att få de administrativa processerna på plats. Eftersom 
Phoenix är en så stor och dominerande apoteksgrossist är det mycket glädjande för oss att vi 
lyckats komma överens om hur deras apotek kan köpa produkter av oss. Nu återstår ett hårt 
fotarbete att marknadsföra Ellens produkter mot dessa apotek för att nå ökade 
försäljningsvolymer”, säger Ingrid Atteryd Heiman, arbetande styrelseordförande på Ellen 
AB. 
 
 

För ytterligare information: 

Ingrid Atteryd Heiman, arbetande styrelseordförande på telefon 0705-122505 eller via 
epost ia@ellenab.com  

 
Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl 08.00 CET. 

 

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 aqua block tampong, 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 Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser 
Bank är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com   
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