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Etten – Leur,  12 juli 2016 

 
 

Nature’s choice verkoopt aandelen aan Duitse Dr. Rainer Wild Holding. 
 

Op 21 juni 2016 heeft Nature’s choice b.v., het wellness- en cosmeticabedrijf uit Etten-Leur, haar aandelen 
verkocht aan de Duitse Dr. Rainer Wild Holding. Vanaf 21 juni zijn Nature’s choice en haar zusterbedrijven 
Add Water b.v en Pro NC b.v. onderdeel van Dr. Rainer Wild holding. Het in Heidelberg gevestigde bedrijf is 
met haar gelieerde ondernemingen Tinti GmbH & Co. KG en Martin Fuchs Spielwaren GmbH & Co. KG 
(spielstabil), een succesvolle leverancier van producten voor kinderen.  

 
De overname door Dr. Rainer Wild Holding biedt Nature’s choice b.v. mogelijkheden tot een 
versnelde internationale groei. De wens om een sterk internationaal partnership af te sluiten wordt 
voor beide oprichters Rian van Velzen - Bastiaansen en Mark van Velzen met deze overname 
werkelijkheid. Beiden blijven werkzaam als Managing Directors. 
 
Nature's choice b.v. werd opgericht in 1994, is GMP gecertificeerd en produceert naast eigen merken 
ook private label producten voor grote klanten in binnen- en buitenland. Het specialisme is droge 
cosmetica dat in een eigen fabriek in Etten-Leur wordt geproduceerd. Naast private label voert 
Nature’s choice b.v ook haar eigen merken, zoals de Hittepit®, het originele natuurlijke 
kersenpitkussen en Treets Traditions, een eigen bad-, douche- & bodylijn gebaseerd op eeuwenoude 
kennis en tradities. Nature’s choice b.v. maakt wereldwijde tradities op het gebied van wellbeing 
bereikbaar voor iedereen. 
 
Als onderdeel van Dr. RainerWild Holding is het mogelijk om elkaars krachten te bundelen en gebruik 
te maken van elkaars kennis en faciliteiten.  Zo biedt de uitgebreide Research & Development 
afdeling van de Dr. Rainer Wild Holding meer innovatiemogelijkheden die verder kunnen worden 
doorontwikkeld en geproduceerd in de eigen Nederlandse fabriek. Tinti, het verantwoorde en 
creatieve kindermerk voor badproducten van zusterbedrijf Tinti GmbH & Co. KG, is een mooie 
aanvulling op het reeds brede volwassen wellness- en cosmetica assortiment dat Nature’s choice b.v 
voert. Het totale merkenportfolio bestaat hiermee uit: Treets, Treets Traditions, Hittepit®, Travalo, 
Perfume Pod, LIEF! en Tinti. Op deze wijze zal Nature’s choice b.v. nationaal én internationaal de 
markten voor zowel volwassenen als de kinder bad- en lichaamsverzorgingsproducten kunnen 
bedienen.  
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