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Hemply Balance får order av Apohem på
sin nya produktserie
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att
det helägda dotterbolaget Hemply Services AB har erhållit en order av Apohem på
sin nya produktserie. Apohem blir således den första återförsäljaren att saluföra
Bolagets nya produkter på den svenska marknaden.
Om samarbetet
Hemply Balance och Apohem inledde ett samarbete i oktober 2021. Apohem har sedan
dess sålt Bolagets intimvårdsserie innehållande CBD och bolagen har genomfört en rad
marknadsaktiviteter tillsammans. I början av juni 2022 kommer Apohem, som första
återförsäljare börja försäljningen av Bolagets nya kosttillskott.
Apohem ingår i Axel Johnson-koncernen och är ett av Sveriges största apotek online.
Om Bolagets nya produkter
Bolagets nya produktserie omfattas av tre innovativa kosttillskott innehållande
adaptogener, örtextrakt, vitaminer och mineraler. De tre produkterna, Cloud Free, Just
Breathe och Night Train är utvecklade och formulerade för att konsumenten ska uppnå
en maximal balans. En kapsel är avsedd för morgonen med syfte att få en optimal start
på dagen, en kapsel för dagen under stressfulla perioder och en kapsel inför kvällen för
en kvalitativ sömn. Produkterna har ett rekommenderat konsumentpris från 249 SEK
till 349 SEK.
Inledande order
Bolagets inledande order på den svenska marknaden har ett värde på cirka 60 000 SEK
mot konsument. Bolaget ser positivt på den utveckling den nya produktkategorin kan
medföra för Hemply Balance verksamhet på den svenska marknaden.
Kommentar
”Vi är mycket glada att vi erhöll den första ordern från Apohem. Samarbetet har
fungerat väldigt bra och därför vill vi hedra Apohem och lansera först med dem. Även
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om ordervärdet är begränsat är det ett väsentligt steg för fortsatt expansion på den
svenska marknaden. Det ska bli väldigt roligt att lansera produkterna tillsammans med
Apohem”, säger Jonas Lenne, CD Hemply Balance.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
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Pingis Berg-Hadenius
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Email: hadenius@economista.se
Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp
Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa
produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt
skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och
Adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget
prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance
och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget
adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska
marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com eller
www.hempjuice.pl
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