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Pharma Nord ontvangt Oeuvreprijs
Het waren niet alleen de beste introducties van 2006 die dinsdag 22 mei in kasteel de Vanenburg te Putten  

tijdens de Drogisterij Awards in het zonnetje werden gezet. Ook het bedrijf Pharma Nord ontving een prijs. 

Niet de minste, want het betrof de Oeuvreprijs: een beloning voor de succesvolle inspanningen die het 

bedrijf verricht voor de drogisterij branche en die zeer gewaardeerd worden door de branche.

Vorig jaar nog was Pharma Nord 

genomineerd voor de Drogisterij 

Awards met het product Bio-T 

Slank, een afslankproduct dat 

ondersteuning biedt bij gezond en 

duurzaam slank zijn. Volgens de 

jury was dat product een goede 

afstemming op de veranderende 

inzichten van de consument op 

afslanken. Dit jaar stond het bedrijf 

wederom in de spotlights. Deze 

keer echter niet vanwege een 

onlangs geïntroduceerd innovatief product, maar vanwege de succesvolle 

inspanningen van het bedrijf. Totaal verrast, maar heel trots, mocht Ewout 

Overeem de Oeuvreprijs – die al enkele jaren wordt uitgereikt – in ont-

vangst nemen. De Oeuvreprijs is een beloning voor de succesvolle inspan-

nningen die het bedrijf verricht voor de drogisterij branche en die zeer 

gewaardeerd worden door de branche.

Vernieuwing

Volgens de jury is Pharma Nord een bedrijf met goede producten en een 

evengoede ondersteuning. De jury meent dat er snel wordt ingespeeld 

op de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast wordt de consument actief 

door het bedrijf benaderd. Een bedrijf dat al jaren zo sterk werkt aan ver-

nieuwing binnen de branche verdient het om eens in het zonnetje gezet 

te worden. 

Oorsprong

Pharma Nord is van oorsprong een Deens bedrijf. Pharma Nord Aps 

Denemarken is in 1981 opgericht en is actief op het gebied van weten-

schappelijk onderzoek en productie van voedingssupplementen. Pharma 

Nord is wereldwijd gevestigd, waarbij achttien landen in de Europese Unie 
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een registratie voor Glucosamine hebben. De Nederlandse tak van Pharma 

Nord - sinds 1992 actief - is gevestigd in Naarden.

Doel

Het doel van Pharma Nord is mensen helpen te werken aan hun gezond-

heid. Door de strenge Deense wetgeving wordt er een stimulans gegeven 

om veel onderzoek te doen en documentatie te verzamelen om effecten 

op de gezondheid te onderbouwen. Deze documentatie heeft geleid tot 

de registratie van ruim tien producten in meer dan twintig landen, van 

Denemarken en Nederland tot Maleisië. 

Pharma Nord wil samen met de reguliere geneeskunde werken aan de 

gezondheid van de klant. Een goed voorbeeld is de verhoging van de the-

rapietrouw van patiënten die cholesterolverlagende medicijnen (statines) 

gebruiken met behulp van hoge doseringen Bio-Quinon Q10. De producten 

van Pharma Nord worden ontwikkeld volgens wetenschappelijke inzich-

ten en geproduceerd onder farmaceutische (GMP) normen. Als gebruiker 

geeft dit de grootste garantie op een goed effect. Onafhankelijke testen 

laten zien dat de Bio-Serie kwalitatief op eenzame hoogte staat. De keuze 

tot het beste probioticasupplement van Bio-Flora in de Consumentengids 

van november 2006 is daar een mooi voorbeeld van.


