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Ellen lanserar ytterligare en produkt till befintligt sortiment hos våra
distributörer i Island och Ungern
Marknaden för självdiagnosticerande tester ökar allt mer. Ellens distributörer i Ungern och
Island lanserar inom kort Ellens självtest för kontroll av pH-värdet i vaginan, pH-Control®.
Ellen lanserar även pH-Control® i Sverige via webbshopen, www.ellen.se.
pH-Control® är en medicinteknisk produkt som det senaste året sålts genom vår tyska
distributör, Ellen Vertriebs, med ett bra resultat. Genom övertagandet av den tyska
verksamheten har Ellen fått ökad kunskap om marknaden för självtestprodukter.
Vanligt förekommande bland kvinnor som har återkommande intimhälsoproblem är att det
också finns en obalans i pH-värdet i vaginan. Genom att regelbundet kontrollera pH-värdet
kan problemet upptäckas i god tid och därmed minska de vaginala besvären. Många kvinnor
som köper Ellens probiotiska tampong i Tyskland via den tyska webbshopen köper också
självtestet pH-Control®. Nu kommer pH-Control® att erbjudas även till kvinnor i Ungern,
Island och Sverige.
Produkten pH-Control® är avsedd för alla kvinnor som vill ha kontroll över sitt pH-värde och
som har problem med obalans i underlivet. I Sverige har 60 procent av alla kvinnor i åldrarna
mellan 18 och 45 år haft underlivsproblem som exempelvis svamp och bakteriella besvär. 26
procent har återkommande besvär. Det första behandlingssteget är receptfria
egenvårdsprodukter däribland Ellens probiotiska tampong och probiotiska intimkräm. Om
pH-värdet är mycket högt, bör läkare alltid kontaktas.
”Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ett enkelt sätt för kvinnor att själva testa sitt
vaginala pH-värde. Hittills har det inte funnits något enkelt test för kvinnor att själva
kontrollera om de har ett för högt pH-värde som kan orsaka vaginala besvär. pH-Control® blir
ytterligare ett bra tillskott i Ellens sortiment”, säger Carina Persson, VD på Ellen AB.

För ytterligare information:
Carina Persson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost cp@ellenab.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Ellen AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl. 08.00.
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 Bank är bolagets Certified
Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com

