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BREAKING Regeringen vil udpege Kristian Jensen til udenrigspolitisk post

Faaborg Pharma fortæller om
fremtidsplaner efter
omsætningsvækst på 40 pct.
Sten Grønveds sydfynske hudplejeproducent vil være
Nordeuropas største indenfor kompliceret hud.
ERHVERV
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Manden bag Faaborg Pharma, Sten Grønved. Foto: Faaborg Pharma.

MIKKEL HOLMGAARD WINDING
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Kosmetik

Sten Grønveds virksomhed, Faaborg Pharma, kan fremvise et overskud på
rundt 4 mio. kr. i 2020, men selvom det er rekord og mere end fem gange
så stort som i 2019, er det ifølge manden selv endnu vigtigere, at hans



ANNONCE

Mine nyheder

hudplejeprodukter hjælper mennesker.
Søg 



»Det fedeste er, når kunderne skriver til mig, at det, jeg laver,
er fantastisk,« siger Sten Grønved.
ANNONCE

TOP JOB
Økonomi- &
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service- &
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Ny markedsindsigt ude nu
Sales Manager

HENT DEN HER

THOMSEN FOOD LINE A/S

Chef for UngeCenter

Faaborg Pharma producerer og sælger hudplejeprodukter
udviklet til personer med såkaldt kompliceret hud, fx eksem,
kløe eller meget tør hud. Sten Grønved fortæller, at hans
kunders hudproblemer ofte kan gå direkte ud over
livskvaliteten.
I 2020 øgede virksomheden sin omsætning fra 6,5 mio. kr. til
11,3 mio. kr., blandt andet fordi dens produkter findes i alle
landets apoteker.
»Foreløbig tager vi de lavthængende frugter, og det er det,
som vi har gang i på apotekerne, men vi har kapacitet til at
lave 8-10 gange så meget, som vi gør nu,« siger Sten
Grønved.
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Kosmetikgigant betaler
en million for at sende
serum ud i rummet
Estee Lauder
vil skære op mod 2000
stillinger fra globalt
20.08.20

Bølger af
politisk korrekthed
ruller i øst og vest 
10.07.20

Derfor er ambitionen også, at Faaborg Pharma i løbet af de
kommende år skal ind på nye markeder og udvikle sig til
Nordeuropas førende indenfor kompliceret hud.

Faaborg Pharma begyndte som et slags hobbyprojekt, da Sten Grønved for
snart tyve år siden stod i apotekets baglokale og rørte cremer.
»Jeg er uddannet farmaceut og kommer fra en årgang, hvor man faktisk
producerede ved apotekerne,« siger Sten Grønved.
»Jeg har selv stået som studerende og slået hjertetabletter.«
Nu står han i spidsen for en virksomhed, der med hans egne ord har
oplevet et regulært gennembrud. I dag strækker produktionen og
administrationen sig over 2800 kvadratmeter, og Faaborg Pharma tæller
17 ansatte.

LÆS OGSÅ

13.000 produkter i database: Hvert tredje er
problematisk, lyder advarsel 
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I en alder af 60 år tænker Sten Grønved dog også på, hvordan
virksomheden, som han selv ejer, engang i fremtiden skal klare sig uden
ham.
»Det har faktisk været mig, der har udviklet alle produkter indtil for to
måneder siden. Nu har vi ansat tre personer, som skal hjælpe, men det er
stadig mig, der udtænker ingredienserne i alle produkter,« siger han.
»Det skal være den rigtige person, der overtager. Det handler ikke bare om
ussel mammon. Det lyder måske patetisk, men hjertet skal være størst.«









