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Hemply Balance lanserar intimvårdsserie 
med Lyko

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) lanserar 
idag sin nya kategori av intimvårdsprodukter hos Lyko, Nordens största 
återförsäljare inom skönhetsprodukter.

Serien består av 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 CMO 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.

Lyko och Hemply Balance har ett exklusivitetsavtal under 12 månader där Lyko 

kommer att sälja produkterna online på alla sina marknader samt i vissa av de större 

butikerna. Säljstart är idag den 11e maj. Lyko är Nordens största återförsäljare inom 

skönhetsprodukter och opererar även i bland annat Tyskland, Holland, Österrike och 

Polen.

Kommentarer

”Vi tycker att det är roligt att många nya varumärken väljer Lyko och vår plattform för 

lanseringar. Vi tror mycket på intimvård inom den här kategorin. Hemply Balance har stor 

säger Rickard Lyko, potential och är pionjärer i Norden för användning av CBD i intimvård.”, 

vd Lyko.

”Jag har längtat efter att utveckla dessa produkter eftersom det har saknats växtbaserade, giftfria 

och ekologiska intimvårdsprodukter på marknaden. Vi blir också först i Europa med att addera 

CBD som aktiv ingrediens i intimvårdsprodukter. Jag vet att efterfrågan finns och att den är 

”, säger Dr Hildur Hadenius, CMO Hemply Balance.stark
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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.

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
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