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Ellens produkter finns nu i dm drugstores webbshop i Tyskland
Ellen har åter fått in två produkter i Tysklands största drugstorekedja, dm (Drogerie Markt),
genom en första order från deras webbshop. Initialt tar dm in ellen® probiotisk tampong och
pH-control till sin webbshop.
dm (Drogerie Markt) är den ledande drugstore-kedjan i Tyskland och säljer bland annat
kosmetika, hälso-och sjukvård samt hälsokost. De har mer än 3 000 butiker över hela Europa
som genererar över 8 miljarder euro i försäljning, och de planerar ytterligare expansion.
Ellen finns sedan tidigare i deras butiker i Slovenien.
Ellens produkter finns tillgängliga i dms webbshop som betjänar hela Europa från och med
en vecka, dvs. juni i år. Nästa naturliga steg är att dm åter tar in Ellens produkter i sitt
ordinarie sortiment i sina butiker i Tyskland.
”Vi har sedan ett halvt år haft intensiva diskussioner med dm. Den order vi nu fått till deras
webbshop ser vi som ett första steg att åter kunna bygga upp ett bra samarbete och en
långsiktig relation med dem. dm känns viktigt för oss då vi idag är väletablerade hos den
andra stora drugstorekedjan i Tyskland, Rossmann. God försäljningspenetration hos
drugstorekedjorna tror jag är basen för att kunna generera en god försäljningsutveckling i
Tyskland. Jag ser med tillförsikt fram emot vad detta samarbete kan leda till på den tyska
marknaden” säger Carina Persson, VD hos Ellen AB.
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). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets
Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com

