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Hemply Balance inleder samarbete med 
kvinnokliniken HERCARE

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) 
dotterbolag Glowing Pine B.V. inleder samarbete med kvinnokliniken HERCARE i 
Sverige.

Samarbetet innebär att bolagets intimvårdsprodukter börjar säljas hos kliniken samt 

deras e-handel i slutet av juni månad. Samarbetet kommer även omfatta samarbete 

inom kommunikation och sociala medier.

Intimvårdsprodukterna omfattar tre produkter, alla med CBD som en av de aktiva 

ingredienserna: en olja, ett serum och en tvätt. Alla produkterna har 100% naturliga 

ingredienser, är giftfria, ekologiska och utvecklade av Dr Hildur Hadenius som är 

Bolagets Chief medical officer och har över 15 års erfarenhet som gynekolog och 

obstetriker. Produktion sker i Sverige och produkterna har ett rekommenderat 

konsumentpris från 399 kr till 699 kr. Hemply Balance är det första varumärket i 

Europa med intimvårdsprodukter innehållande CBD.

HERCARE är en privat kvinnoklinik med specialistkunskap inom kvinnohälsa och 

hormonella besvär. HERCARE har visionen att hjälpa kvinnor att må bra och har ett 

nytänkande kring kvinnohälsa ur ett holistiskt perspektiv.

Kommentarer

"Vi tycker att det är väldigt roligt att vår gynekolog Hildur Hadenius har varit med i 

framtagandet av denna nya serie av intimvårdsprodukter och vi ser mycket fram emot 

att sälja dessa i vår webbshop där vi fokuserar på produkter och kosttillskott speciellt 

utvalda för kvinnor”, säger Zeinab Daugaard, vd HERCARE.

”Att ett så välrenommerat företag ingår samarbete med oss vidimerar ytterligare den 

höga kvaliteten Hemply Balance produkter har. Att vi valt att satsa på CBD som grund 

med bara ekologiska och giftfria ingredienser av högsta kvalitet är något som 

efterfrågas. Jag ser fram emot detta samarbete, både för vår tillväxt och för ett 

gemensamt kunskapsutbyte i och med vår gemensamma målgrupp”, säger Emil 

Sandin, vd Hemply Balance.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hemply Balance Holding AB (publ)

Emil Sandin

VD

Tel: +46 (0) 720 40 80 69

Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius

Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 32 76 57

Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance

Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa 

hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål 

är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige 

och bli en betydande aktör i Europa.

Om HERCARE

HERCARE är en privat kvinnoklinik med specialistkunskap inom kvinnohälsa och 

hormonella besvär. HERCARE har visionen att hjälpa kvinnor att må bra. 

https://hercare.se/

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com

Bifogade filer

Hemply Balance inleder samarbete med kvinnokliniken HERCARE

https://hercare.se/
https://storage.mfn.se/5accb1d8-9423-4ef4-880a-e946c8d59077/hemply-balance-inleder-samarbete-med-kvinnokliniken-hercare.pdf

