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Oce Bio zet koers en vaart mee op 
kracht en expertise van Omega Pharma
‘De vraag naar kwaliteit wordt groter’

Hoofdluis nog 2 
altijd groeiende markt  
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Nieuwe leverancier 
beveiligingssystemen

‘42% omzet 7 
drogisterij uit  
aanbiedingen’
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“Ik kan wel zeggen dat er sprake is 
van ongekende groei”, zegt country 
manager Ron Zwakhals. “Een jaar 
geleden wisten wij natuurlijk ook 

niet precies wat er met Oce Bio zou 
gaan gebeuren. Het komt bij over-
names ook vaak voor dat een bedrijf 
opgeslokt wordt. Maar bij ons is niks 

minder waar. Wij krijgen van Omega 
Pharma alle ruimte. Daardoor kun-
nen we onze eigen identiteit behou-
den maar wel gebruik maken van de 

Het is om en nabij een jaar geleden dat Oce Bio onder de vleugels kwam van Omega 
Pharma. De overname heeft het bedrijf, gespecialiseerd in natuurlijke voeding en 
supplementen, geen windeieren gelegd. Zo is onder meer het portfolio uitgebreid en 
ligt er een belangrijke focus op sportvoeding.
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middelen en expertise die Omega 
Pharma ons te bieden heeft.”

Groeipotentie 
Oce Bio kwam te vallen onder de 
Green Division van Omega Pharma 
en sindsdien kwamen er veel eigen 
merken bij, zoals Vitafytea en Buur-
Manns. Ook wordt er flink geïnves-
teerd in de categorie sportvoeding. 
“Sport is in de drogisterij nog vaak 
een ondergeschikt segment, maar 
wij denken dat het de potentie heeft 
om te groeien”, aldus Zwakhals. “Met 
name duursport neemt in populari-
teit enorm toe. Daarnaast geven spor-
ters ook steeds meer aan zichzelf uit, 
ze vinden het belangrijk om op en top 
fit te zijn. Met onze merken richten 
ons niet alleen op de krachtsporters 
die altijd al sportvoeding gebruikten, 
maar ook op de duursporters.”

etixx
Binnen de sportvoeding profileert 
Oce Bio  zich vooralsnog op drie 
merken. Ten eerste is dat Etixx Sports 
Nutrition, een profmerk waarvan de 
naam ook schittert op de shirts van 
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Lamberts Valeriaan Tablett en 
Een traditi oneel kruidengeneesmiddel ter bevordering van de slaap en 
ter verlichti ng van de symptomen van nerveuze spanning en stress.

SLAAP 
STRESS EN NERVEUSE SPANNING

KOAG - nr. 3077-1014-1370

Display met 10 verpakkingen
art.nr. D20007

Bevat per tablet de werkzame bestanddelen uit een droogextract 
van de wortel van Valeriana offi  cinalis L. 300 mg (5.0-6.0:1), 
equivalent aan 1500-1800 mg gedroogde valeriaanwortel.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.De toepassing is uitsluitend 
gebaseerd op traditi oneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Een traditi oneel kruidengeneesmiddel ter bevordering van de slaap en 
ter verlichti ng van de symptomen van nerveuze spanning en stress.
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de wielerploeg van Etixx - Quickstep. 
“Door Etixx zien we de kans om bin-
nen huidige klanten een sportcorner 
te bouwen. Etixx richt zich vooral 
op ondersteuning bij fysieke inspan-
ning. Het is heel geschikt voor ama-
teursporters omdat het een brede 


