
	
 
Pressmeddelande 10 november 2016 
 

 
Moonsun Organic of Sweden - stolt  
sponsor till Yoga Girls ”Magic in Motion” 
 

Rachel Brathens yogaplattform OneOeight Sweden arrangerar årets  
största yogaevent ”Magic in Motion” i Stockholm den 3 december. 
Moonsun Organic of Sweden medverkar som Bronze-sponsor.  
 

- Vi är enormt glada att vi blev kontaktade och utvalda av OneOeight grundat  
på att de ansåg att Moonsun står för kvalitet och ligger i linje med ett av deras  
fyra kärnområden, ”lugn”. Lugn och balans för kropp, själ och natur är även  
något vi vill bidra med genom vår serie, säger Mia Skaug och Jenny  
Svärdendahl på Moonsun Organic of Sweden.  

 

Moonsun Organic of Sweden medverkar på Magic in Motion med Moonsun Face  
Oil som ger vinterhuden lyster, balans och näring. Moonsuns lyxiga ansiktsolja med 
aromaterapi har balanserande och utslätande effekter för ansikte,  ögon, hals och 
dekolletage. Den innehåller bl.a. havtorn, jojoba-olja samt en lätt doft av neroli  
och lindblom. Face Oil är ekologisk och består av naturliga ämnen som ger dig en  
fantastisk lyster och en sammetslen känsla. 
	
OneOeights Magic in Motion- yogaevent äger rum på Stockholm  
Waterfront Congress i Stockholm, från kl. 15-21.30 den 3 december 2016. 
 



	
 

 

OneOeight Sweden är värd för eventet:  Yoga Girl ”MAGIC IN MOTION”. Rachel Brathen, 
känd som Yoga Girl, är ägare och grundare till oneOeight.com – en online yoga-portal, 
som fokuserar på positiv självbild, personlig utveckling samt hälsa och healing genom 
yoga. OneOeight är baserat på fyra områden: Move, Nourish, Calm och Explore. 

 
 
För mer information vänligen kontakta: Helena Walfridsson presskontakt för 
Moonsun Organic of Sweden, tel. 073-663 76 12, helena@editk.se 
 
Moonsun Organic of Sweden är en svensk holistisk unisex- hudvårdsserie som är 
ekologisk och tillverkas i Stockholm. Produktserien är framtagen av Mia Skaug och Jenny 
Svärdendahl som har arbetat med holistisk hudvård sedan 2002. Produkterna är fyllda 
med aromaterapi för att få maximal effekt på huden. Syftet är att uppnå skönhet som är 
hållbar både för människan och naturen. Moonsun Organic of Sweden säljs bland annat 
på: Åhléns City i Stockholm, Gryningen, Apotea, Naturligt Snygg, Sportapoteket samt 
utvalda Life-butiker, Yogashala, Yogayama och i webbshopen: moonsun.se.  
 
 
	
 
  
 


