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Creating with You in mind.

Voor Jou gaan we elke dag tot het uiterste. Jij moedigt ons aan ons 
uiterste best te doen om medische oplossingen te ontwikkelen.
Daarvoor luisteren we naar Jou en brengen we Jouw behoeften 
in kaart. We zetten alles op alles om met onze knowhow veilige, 
doeltreffende en gebruiksvriendelijke producten voor wond- en 
huidverzorging te creëren. Want dat is onze passie. 
Bedankt dat Jij samen met ons streeft naar innovatie, vandaag en in 
de toekomst. 

Flen HealthCreating with You in mind.

“‘Creating with you in mind’ staat bij Flen 
altijd centraal en maakt Flen waar het 
voor staat. Alleen door écht te luisteren 
naar patiënten en optimaal rekening te 
houden met hun behoeften, kan je snel 
aftoetsen of je qua productontwikkeling 
het juiste pad bewandelt.”

Philippe Sollie, CEO, Flen Health.



Flen HealthCreating with You in mind.

Over ons – over leven 
zoals Jij dat wilt

Creating with You in mind.

Europese landen (Nederland, 
Luxemburg, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland) 
werden vestigingen 
opgericht. Daar zetten meer 
dan honderd gemotiveerde 
medewerkers zich ten volle 
in. 
De producten van Flen 
Health worden verkocht in 
25 landen verspreid over de 
hele wereld. Ons huidige 
productportfolio: Flaminal® 
Hydro, Flaminal® Forte,     
Flamigel®, Flamigel® RT, 
Flamirins® en Extracalm®.  
Flen Health wil dat mensen 
met huidaandoeningen 
opnieuw een normaal leven 
kunnen leiden. Daarom 
ontwikkelen we innovatieve 
producten voor wond- en 
huidverzorging.

Flen Health gelooft dat 
biotechnologische innovaties 
jouw leven beter en veiliger 
kunnen maken. We willen 
de levenskwaliteit van 
mensen met wonden op 
een verantwoorde manier 
bevorderen. Dat doen we 
door een meerwaarde 
te bieden aan patiënten, 
gezondheidsprofessionals 
en gezondheidsinstanties en 
door maximaal rekening te 
houden met het milieu.
Flen Health bestaat 
sinds 2000 en kan bogen 
op het onderzoek naar 
wondbehandeling, uitgevoerd 
door onze managing director,  
een apotheker. Flen Health 
brengt innovatieve producten 
voor wond- en huidverzorging 
op de markt die ontwikkeld 
zijn met gepatenteerde 
technologieën. We hebben 
een ISO 13485-certificering 
voor al onze oplossingen.  
Dankzij het succes in België 
kon Flen Health internationaal 
uitbreiden. In verschillende 
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Flen HealthCreating with You in mind.

Ontwikkelen om 
te voldoen aan 
Jouw behoeften.
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Door voortdurend te investeren 
in onderzoek en onze kennis 
van biotechnologie continu te 
verruimen, zijn we uitgegroeid tot 
een toonaangevend internationaal 
bedrijf op het gebied van medische 
hulpmiddelen. Flen Health staat 
voor innovatie. Al vanaf het prille 
begin zetten we ons ten volle in om 
doeltreffende medische oplossingen 
te ontwikkelen die beantwoorden 
aan de behoeften van patiënten. 

Flen Health werkt nauw samen met 
gezondheidsprofessionals die onze 
producten gebruiken en met hun 
feedback een essentiële bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen voor wond- 
en huidverzorging.

Flen HealthCreating with You in mind.

05+

VESTIGINGEN

20+

JAAR INNOVATIE

25+

LANDEN WERELDWIJD

100+

MEDEWERKERS
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Flen HealthCreating with You in mind.

Onze visie en waarden

Mensen met huidaandoeningen kunnen vaak niet meer doen wat ze willen. Het is ons doel 
om deze patiënten innovatieve oplossingen te bieden, zodat ze opnieuw een normaal leven 
kunnen leiden. Die missie willen we elke dag weer realiseren. 

Onze visie
Tot alle patiënten met huidaandoeningen een normaal leven kunnen leiden, zullen we 
bij Flen Health innovatieve, doeltreffende, veilige en gebruiksvriendelijke producten 
voor wond- en huidverzorging ontwikkelen. We zetten ons ten volle in om dag na dag, 
jaar na jaar specifieke kortetermijndoelen te bereiken. Zo trachten we onze ambitieuze 
langetermijndoelstelling te verwezenlijken.
Menselijk kapitaal
Bij Flen Health komen medewerkers op de eerste plaats. Onze medewerkers, de Flenners, 
zijn onze grootste troef. De Flenners streven enthousiast naar verbetering en groei. Hun 
ambitie is het fundament van de innovaties – en het succes – van Flen Health. We belonen 
onze teamleden op basis van ethisch gedrag, organisatorische vaardigheden, inzet en 
vastberadenheid.
Onze ethische code
Bij Flen Health gaan we samen voluit voor een goede teamgeest, net als voor een open 
en aangename werksfeer. We respecteren en ondersteunen elkaar, en beschouwen onze 
multiculturele werkomgeving als een verrijking. We durven van de platgetreden paden 
te stappen en gaan steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. We rusten nooit op onze 
lauweren.
Échte teams oogsten succes. Flen Health levert uitstekende prestaties, omdat onze teams 
elkaar vertrouwen, constructief samenwerken, gemotiveerd zijn, hun verantwoordelijkheid 
nemen en streven naar topresultaten. 
We hebben leiders nodig om te groeien. Goed leiderschap bij Flen Health gaat hand in hand 
met ervaring en open communiceren. Luisteren en respect hebben voor de mening van 
anderen zijn daarbij essentieel. 
Klantgericht
Innoveren doet Flen Health eerst en vooral voor zijn klanten. Onder die noemer vallen 
patiënten, gezondheidswerkers, consumenten en overheidsinstellingen. Klantgerichtheid 
betekent voor ons de juiste innovatieve, doeltreffende producten ontwikkelen en die 
efficiënt leveren aan de juiste klanten. Maar net zo goed gepaste opleidingen en trainingen 
voorzien om te garanderen dat onze producten correct worden gebruikt. Door direct te 
communiceren met gezondheidswerkers en patiënten zorgt Flen Health ervoor dat zijn 
innovaties voldoen aan de eisen van de klanten.
Aandeelhouders
Flen Health is een besloten vennootschap en familiebedrijf met internationale 
groeiambities. De afwezigheid van durfkapitaal en private equity belemmerden de groei 
van Flen Health in de beginjaren. Maar net daardoor kon het familiebedrijf zijn cultuur en 
waarden optimaal vormen, om zo de juiste innovatieve producten te ontwikkelen voor zijn 
klanten en volledig te focussen op duurzame langetermijngroei. Als aandeelhouder stuurt 
de familie de groei van Flen Health mee aan.
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"Ik ben ervan overtuigd dat teamwork leidt tot 
proactief denken en het groepsgevoel bevordert. 
Daarom moedigen we een sterke teamgeest aan 
tussen alle Flenners, overal ter wereld. Als HR 
Specialist werk ik nauw samen met mijn collega’s. 
Zo weet ik maar al te goed dat een écht team 
alleen kan groeien in een werkomgeving waar 
mensen elkaar ondersteunen en respecteren, 
en door steeds trouw te blijven aan onze 
bedrijfswaarden en -cultuur.” 

Carole Devaux, HR Specialist, Flen Health.

“In mijn werk draait alles om een perfecte 
timing en nauwkeurige organisatie. Ik voel me 
verantwoordelijk voor mijn daden, omdat ik in 
direct contact sta met onze klanten. Ze komen 
bij mij terecht met hun vragen en behoeften. 
Daarom doe ik altijd mijn uiterste best. Ik draag 
de verantwoordelijkheid voor wat ik doe, en dat 
motiveert me om continu te werken aan logistieke 
verbeteringen. Zo kan het bedrijf blijven groeien 
zonder de behoeften van onze klanten uit het oog 
te verliezen.” 

Danielle Djidji, Logistics Specialist, Flen Health.

Flen HealthCreating with You in mind.

Onze waarden
De medewerkers van Flen Health gaan tot het uiterste om onze ambitieuze doelstellingen 
te behalen – in overeenstemming met onze zes bedrijfswaarden. Succes op lange termijn 
hangt niet alleen af van onze gedrevenheid om topresultaten te realiseren, maar ook van 
onze handelwijze.

Daarom moeten Flenners altijd: focussen op de klant – het initiatief nemen – innoveren – 
resultaatgericht werken – hun verantwoordelijkheid nemen – doeltreffend samenwerken als 
een team
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Flen HealthCreating with You in mind.

Strategische 
doelstellingen.
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Flen HealthCreating with You in mind.

Onze strategische doelstellingen

Wat willen we bereiken? Wat moeten we doen? Met wie werken we samen? Wat is de 
sleutel tot succes? Om die vragen te beantwoorden, heb je een duidelijke bedrijfsstrategie 
nodig.
Flen Health groeit gestaag. Niet alleen wat het aantal medewerkers betreft, maar ook qua 
markten, marktaandeel, verdelers, producten, procedures en verantwoordelijkheden.
Toch zijn en blijven we één team dat zich ten volle inzet om uitermate nauwgezet, 
gedreven en doeltreffend te werken.

Strategische doelstellingen op lange termijn:

1. Omzetgroei in huidige markten
2. Productenlancering in nieuwe markten
3. Vestiging in de VS
4. Grotere rentabiliteit
5. Verdere productontwikkeling

Randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:

1. Waardecreatie voor Flen Health
2. Rekening houden met individuele klanten en markten
3. Duidelijk omschreven processen en structuren
4. Uitvoering in overeenstemming met de bedrijfscultuur en -waarden van Flen Health

“De sleutel tot groei is de wil om te slagen door initiatief te 
nemen. Don’t wait for the perfect moment, take the moment 
and make it perfect. Feedback van klanten drijft me snel over 
te gaan tot actie, zodat we steeds vooruitgaan en altijd blijven 
streven naar verbetering van onszelf en onze producten.” 

Kristine Vanlinthout, Trade Marketing Specialist, Flen Health.
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Flen HealthCreating with You in mind.

Mijlpalen
in onze
geschiedenis.
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Flen HealthCreating with You in mind.

Onze geschiedenis
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Flamigel® krijgt een CE-certificering. Philippe Sollie, de CEO van Flen Health, 
ontwikkelde Flamigel® oorspronkelijk voor een eenjarig meisje dat zware 
brandwonden opliep tijdens een familiebarbecue. In het brandwondencentrum 
wordt al snel duidelijk dat het meisje allergisch reageert op de bestaande 
behandelingsmiddelen. Als Philippe – een apotheker – dit hoort, neemt hij contact 
op met de directeur van het brandwondencentrum. Samen ontwikkelen ze 
Flamigel®. 

Oprichting van Flen Health (toen Flen Pharma). Philippe Sollie sluit een 
overeenkomst met UCB, en Flamigel® wordt gelanceerd in België, Nederland 
en Griekenland. Ook buiten Europa wordt Flamigel® een belangrijk 
wondhelingsproduct. Saoedi-Arabië en China zijn de eerste landen waarnaar 
Flamigel® wordt uitgevoerd.

Het productportfolio wordt uitgebreid, eerst met Flamirins® – een oplossing om 
wonden te reinigen – 

en daarna met Flaminal® – een andere innovatieve oplossing voor wondheling. Ook 
Flaminal® Hydro en Flaminal® Forte veroorzaken een heuse revolutie op het gebied 
van medische hulpmiddelen in België, het Verenigd Koninkrijk en andere landen.

Flen Health lanceert Extracalm® en opent zijn eerste hoofdkantoor in België.

Een tweede hoofdkantoor opent de deuren in Luxemburg. Flen Health blijft 
internationaal groeien en uitbreiden. 

Flen Health neemt de verdeling van zijn producten weer zelf in handen en opent 
vestigingen in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf telt 80 medewerkers en heeft 145.000 kg wondhelende zalf en huidzalf 
op de markt gebracht.

Flamigel® bestaat twintig jaar. Flen Health lanceert Flamigel® RT, een product 
dat speciaal is ontwikkeld om de huid te beschermen tegen beschadiging door 
radiotherapie.

In de Verenigde Staten wordt een vestiging opgericht. Flen Health telt meer dan 
honderd toegewijde medewerkers in zes vestigingen over de hele wereld. De 
producten van het bedrijf worden verkocht in ruim 25 landen verspreid over de 
hele wereld.

Flen Health blaast twintig kaarsjes uit! Al twee decennia speelt het bedrijf met 
succes in op de behoeften van patiënten, en zet het alles op alles om met zijn 
knowhow veilige, doeltreffende en gebruiksvriendelijke producten voor wond- en 
huidverzorging te creëren. Want dat is onze passie. 

1999. 

2000.

2003.

2005.

2009.

2011.

2012.

2016.

2018.

2019.

   

2020.



Flen HealthCreating with You in mind.

Bedrijf:  Flen Health Group

Oprichter en CEO: Philippe Sollie

Sector:   Innovatieve producten voor wond- en huidverzorging 

Productportfolio: Flamigel®, Flamigel® RT, Flaminal® Hydro,      
   Flaminal® Forte, Flamirins®, Extracalm®

Hoofdkantoren in: België en Luxemburg

Vestigingen in: Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten

Distributie:  25+ landen wereldwijd

Medewerkers: 100+

Aandeelhouder: familiebedrijf, 100% besloten vennootschap 

Bedrijfsgegevens -      
een beknopt overzicht
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Flen HealthCreating with You in mind.

Innovatieve oplossingen - 
gecreëerd door experts 
Innoveren houdt veel meer in dan geweldige ideeën bedenken, originele 
technologieën ontwikkelen, werken met de juiste mensen en op het 
juiste moment moeilijke knopen kunnen doorhakken. Een duidelijke 
visie als ondernemers, inzetten op inventiviteit en innovatie, trouw 
blijven aan onze waarden, voortdurend streven naar verbetering: met 
die ingrediënten kunnen we onze doelstellingen en ambities realiseren. 

Het belang van onderzoek

Flen Health spitst zich al sinds zijn oprichting sterk toe op onderzoek. 

Ons interne multidisciplinaire team van uiterst toegewijde experts 
zet zich dag na dag in om doeltreffende en innovatieve producten 
voor wond- en huidverzorging te ontwikkelen. We breiden onze 
onderzoeksinfrastructuur continu uit om hen daarbij zo goed mogelijk 
te helpen. Onze financieringsovereenkomsten en onze solide, duurzame 
partnerschappen en contracten met spelers uit de academische en 
niet-academische wereld binnen en buiten Europa tonen aan dat we 
gewaardeerd worden voor onze deskundigheid en toekomstvisie. 

Om in de toekomst succesvol te blijven en onze positie van marktleider 
te verstevigen, moeten we onze medische hulpmiddelen en 
farmaceutische oplossingen verder ontwikkelen en diversifiëren door 
innovatie. 

Subsidies

Flen Health kwam in aanmerking voor een EU-lening verstrekt door 
ING Luxemburg en ondersteund door het Europees Investeringsfonds 
(EIF) in het kader van het investeringsplan voor Europa. Dit EU-
initiatief wil nieuwe investeringsprojecten stimuleren door kleine 
en middelgrote bedrijven gemakkelijker toegang te bieden tot 
financiering. We hebben een deel van deze lening benut om onze 
vestiging in het Verenigd Koninkrijk te openen. Een ander deel zetten 
we in om extra onderzoekers aan te werven en onze onderzoeks- en 
productontwikkelingsactiviteiten uit te breiden.

Daarnaast heeft Flen Health van het ministerie van Economische Zaken 
van het Groothertogdom Luxemburg een R&D-subsidie van 1,8 miljoen 
euro gekregen voor de bevordering van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (2017-2020). De subsidie wordt gebruikt om nieuwe inzichten 
te verwerven, en om mee te werken aan preklinisch onderzoek en de 
ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de behandeling van 
bepaalde huidaandoeningen. Het uiteindelijke doel is om zo beter in te 
spelen op de behoeften van patiënten.

Flen Health wordt door de regering van het Groothertogdom Luxemburg 
erkend als onderzoeksorganisatie in de particuliere sector.

Flen Health staat ook bekend als een innovatief Europees bedrijf.
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Flen HealthCreating with You in mind.

“Voor mij vormt innovatie het hart van onze 
bedrijfscultuur. Flen Health werd opgericht met het 
innovatieve idee een nieuwe generatie producten voor 
huidverzorging te ontwikkelen die – volgens onze vaste 
overtuiging – doeltreffender waren dan de bestaande 
oplossingen.” 

Gilles Brackman, Vice President Research & 
Development, Flen Health.
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Flen HealthCreating with You in mind.

Jong 
talent.

Jong talent

Flen Health investeert fors in de ontwikkeling van jonge 
en ambitieuze talenten, onder meer met de financiële 
steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Innovatief 
zijn betekent ook openstaan voor nieuwe en originele 
ideeën, het initiatief nemen en voortdurend streven naar 
verbetering door de uiteenlopende vaardigheden van onze 
mensen te stimuleren en ze te koppelen aan de doelen en 
waarden van het bedrijf. 
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Flen HealthCreating with You in mind.

Partnerschappen
Flen Health wil zijn klanten een meerwaarde bieden door continu te investeren in 
onderzoek, productontwikkeling en groei.

We verruimen onze knowhow via internationale partnerschapsprogramma’s, en door 
ervaringen uit te wisselen met en te luisteren naar experts in de sector:
Flen Health ondersteunt trots het EB World Congress 2020 van DEBRA. Want samenwerken 
is dé sleutel tot een betere gezondheidszorg.
In 2019 hielpen we de European Wound Management Association (EWMA) met een 
project rond bevallingsgerelateerde wonden. Het doel is hulpmiddelen ontwikkelen 
voor gezondheidsprofessionals die zorg bieden aan vrouwen na een bevalling. In 2020 
ondersteunen we trots het Antimicrobial Stewardship Programme van de EWMA. Via diverse 
projecten gaan we samen de strijd aan met antimicrobiële resistentie.
Al even belangrijk is onze samenwerking met de European Burns Association (EBA). In 
2019 sponsorde Flen Health het programma ‘Professions Allied to Medicine’ (PAM), dat 
de uitwisseling van informatie tussen PAM-professionals, diëtisten en apothekers actief 
stimuleert. 
Als lid van de European American Chamber of Commerce (EACC) behoort Flen Health 
tot een groot businessnetwerk dat educatieve programma’s en netwerkmogelijkheden 
biedt. Bovendien staat dit netwerk garant voor nuttige samenwerkingsverbanden, wat de 
markttoegang, de ontwikkeling van het handelsverkeer en investeringen in Europa en de 
Verenigde Staten vergemakkelijkt.
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Flen HealthCreating with You in mind.

Belangrijke therapeutische indicaties

Acute wonden

Dermatitis door 
radiotherapie

Wondreiniger

€ 2,5 
miljoen
GEÏNVESTEERD IN 

RESEARCH & DEVELOPMENT 

(R&D) IN DE AFGELOPEN 

TWEE JAAR

TUBES WONDHELENDE GEL 

EN HUIDGEL VERKOCHT IN 

2018 

BESCHIKBAAR VOOR R&D

100 %
PRODUCTONTWIKKELING IN EUROPA

Oppervlakkige 
wonden

Chronische 
wonden

Chronische jeuk

Acute jeuk

Belangrijke cijfers en feiten

> 2,4 
miljoen

Ruim 
230 m² 

VAN DE OMZET IN 2018              

GING NAAR R&D

SINDS DE INTERNATIONA-

LE UITBREIDING IN 2012

POSITIEVE CASHFLOW OMZET IN 2018

27 %
CAGR 

10 % 
investeringen

20 
jaar

20  
miljoen
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Flen HealthCreating with You in mind.

Product 
portfolio.

Creating innovation with 
You in mind –

18
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Flen HealthCreating with You in mind.

Onze medische oplossingen

Onze oplossing voor oppervlakkige wonden

Flamigel® is een hydroactieve colloïdale gel voor de behandeling van lichte wonden. 
Flamigel® helpt de huid snel te helen door de wond te bedekken en door een optimaal 
vochtig helingsmilieu te creëren. Flamigel® is bestemd voor gebruik na lasertherapie, op 
oppervlakkige brandwonden (ook brandwonden veroorzaakt door radiotherapie) en op 
lichte wonden (bv. schaafwonden, snijwonden). Flamigel® mag ook worden gebruikt op 
oppervlakkige open wonden.
De hydroactieve colloïdale formule van Flamigel® kan de pijn van lichte wonden snel helpen 
verzachten dankzij haar koelende effect. 
Flamigel® helpt optimale helingsvoorwaarden te creëren om de celhernieuwing te 
versnellen, zodat de wond snel heelt en de kans op littekenvorming afneemt. 
Bovendien beschermt Flamigel® de wond door een barrière te vormen tegen externe 
contaminatie. 

Onze oplossing voor huidverzorging bij radiotherapie

Flamigel® RT is een zachte, geurvrije gel die een barrière vormt op de huid en die 
zo beschermt tegen huidreacties die te wijten zijn aan radiotherapie. Flamigel® RT 
wordt gebruikt als bescherming voor de huid die kans loopt beschadigd te worden door 
radiotherapie (radiotherapie-geïnduceerde dermatitis). Door een beschermende barrière 
te creëren, helpt Flamigel® RT te voorkomen dat de huid afbreekt en pijnlijk aanvoelt als 
gevolg van radiotherapie. 

Flen Health gelooft in de unieke voordelen van 
een biotechnologische aanpak: een optimale 
omgeving voor wondgenezing creëren (goede 
wondaspecten behouden en slechte elimineren).
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Flen HealthCreating with You in mind.

Onze oplossing voor oppervlakkige wonden

Flamigel® is een hydroactieve colloïdale gel voor de behandeling van lichte wonden. 
Flamigel® helpt de huid snel te helen door de wond te bedekken en door een optimaal 
vochtig helingsmilieu te creëren. Flamigel® is bestemd voor gebruik na lasertherapie, op 
oppervlakkige brandwonden (ook brandwonden veroorzaakt door radiotherapie) en op 
lichte wonden (bv. schaafwonden, snijwonden). Flamigel® mag ook worden gebruikt op 
oppervlakkige open wonden.
De hydroactieve colloïdale formule van Flamigel® kan de pijn van lichte wonden snel helpen 
verzachten dankzij haar koelende effect. 
Flamigel® helpt optimale helingsvoorwaarden te creëren om de celhernieuwing te 
versnellen, zodat de wond snel heelt en de kans op littekenvorming afneemt. 
Bovendien beschermt Flamigel® de wond door een barrière te vormen tegen externe 
contaminatie. 

Onze oplossing voor huidverzorging bij radiotherapie

Flamigel® RT is een zachte, geurvrije gel die een barrière vormt op de huid en die 
zo beschermt tegen huidreacties die te wijten zijn aan radiotherapie. Flamigel® RT 
wordt gebruikt als bescherming voor de huid die kans loopt beschadigd te worden door 
radiotherapie (radiotherapie-geïnduceerde dermatitis). Door een beschermende barrière 
te creëren, helpt Flamigel® RT te voorkomen dat de huid afbreekt en pijnlijk aanvoelt als 
gevolg van radiotherapie. 

Onze oplossing voor acute en chronische wonden

Flaminal® (Hydro / Forte) is geschikt voor de primaire behandeling van acute en chronische 
wonden. De gel bevordert het herstel van een wond op verschillende manieren, houdt de 
wond zuiver en vochtig, en biedt een antimicrobiële bescherming. 
Alle bestanddelen in Flaminal® zijn niet-toxisch voor huidcellen en bevorderen een 
natuurlijke genezing.
Flaminal® is verkrijgbaar in twee formules: Flaminal® Hydro is aangewezen bij weinig tot 
matig exsuderende wonden, Flaminal® Forte bij matig tot sterk exsuderende wonden. 

Onze oplossing voor wondreiniging 

Flamirins® is een isotone gebufferde wondreiniger met zure pH. Flamirins® wordt gebruikt 
om de wond te reinigen en vastzittende kompressen los te maken. Schoongemaakte 
wonden genezen namelijk beter. 
Flamirins® verwijdert mechanisch vreemde deeltjes en dood weefsel uit de wond, 
waardoor het risico op infectie daalt.

Onze oplossing voor acute en chronische jeuk

Extracalm® is een veilige gelspray tegen acute en chronische jeuk. Extracalm® is 
gemakkelijk aan te brengen, en kalmeert en verkoelt een pijnlijk rode of geïrriteerde huid. 
Extracalm® wordt gebruikt bij jeuk die kan voorkomen bij pruritus senilis, insectenbeten, 
eerstegraadsbrandwonden of zonnebrand, een droge huid, dermatologische ingrepen (bv. 
peelings, laserbehandelingen), wrijving of allergische reacties door contact met bepaalde 
stoffen. 
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Productiepartners

Voor de vervaardiging van onze medische hulpmiddelen vertrouwen we op gecertificeerde 
farmaceutische bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie en verpakking van halfvaste 
stoffen en vloeistoffen. 

Dankzij hun uiterst ervaren teams van deskundigen en wetenschappers en met hun geavanceerde 
technologie en apparatuur kunnen ze ons tal van gecontracteerde diensten bieden – van 
productbereidingen tot de levering van afgewerkte producten. 

Onze productiepartners werken volgens dezelfde principes als Flen Health: ze zijn uitermate 
klantgericht, ontwikkelen innovatieve oplossingen, tekenen succesvolle strategieën uit en leveren 
producten van de allerhoogste kwaliteit die met de grootste zorgvuldigheid zijn vervaardigd.
 
Het productportfolio van Flen Health wordt ontwikkeld en vervaardigd in Europa. Onze 
productiepartners hebben een uitmuntende reputatie opgebouwd dankzij de innovatieve 
oplossingen die ze hun internationale partners aanreiken.
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Flen Health – centrum voor research & development

Flen Health – hoofdkantoor

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, ESCH-SUR-ALZETTE

BELGIË, KONTICH 

BELGIË, KONTICH GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, ESCH-SUR-ALZETTE
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Ons team – ons DNA

100 %
ENGAGEMENT

49 %
MANNEN

15+

NATIONALITEITEN

100+
TOTAAL AANTAL 

MEDEWERKERS
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GEGEVENS 2019

15 %

VAN ALLE MEDEWER-

KERS HOUDT ZICH 

BEZIG MET R&D

50 %
VAN DE VICE 

PRESIDENTS ZIJN 

VROUWEN

PAST HET 

BEGINSEL 

VAN GELIJKE 

KANSEN TOE

51 %
VROUWEN
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Flen Health

29, rue Henri Koch

Esch-sur-Alzette 4354

Sociale Media 

facebook.com/flenhealth 

linkedin.com/flenhealth

twitter.com/flenhealth

youtube.com/flenhealth

Online

www.flenhealth.com

info@flenhealth.com


