
	  
	   	   	  

	  

Pressmeddelande 24 juni 2015 
 

 
  

editK - ny presskontakt för hudvårdsmärket 
Moonsun Organic of Sweden 
I juni inleder svenska hudvårdsmärket Moonsun Organic of Sweden ett samarbete  
med PR-byrån editK. Uppdraget innebär bland annat att synliggöra Moonsun i en  
bredare målgrupp och öka kännedomen om ekologisk hudvård.  
 

- Moonsun Organic of Sweden är pionjärer inom naturkosmetik och deras affärsidé att 
erbjuda konsumenter ett ekologiskt alternativ går helt i linje med vad vi tror på och gärna 
jobbar med. Det känns extra roligt att kunna utöka vår portfölj med ett ekologiskt 
hudvårdsmärke, berättar Edit Künstlicher, VD editK.  
 

- För oss är det viktigt att nå ut med vår filosofi, expertis och våra produkter för att förmedla 
hur man på bästa sätt tar hand om sin hud, kropp och miljö. Det känns roligt att jobba 
med en PR-partner som delar samma värderingar, menar Jenny Svärdendahl på Moonsun  
Organic of Sweden.  
 

För mer information, pressbilder eller produktprover vänligen kontakta:  
Helena Walfridsson, presskontakt för Moonsun på mobil: 073-6637612 eller mail: 
helena@editk.se eller Edit Künstlicher, kundansvarig för Moonsun på mobil: 070-8185700 
eller mail: edit@editk.se.  
 
               



	  
	   	   	  

	  

Moonsun Organic of Sweden är en svensk holistisk hudvårdsserie för kvinnor och män som är 
ekologisk. Produktserien är framtagen av hudterapeuterna Mia Skaug och Jenny Svärdendahl 
som har arbetat med holistisk hudvård sedan 2002. Produktserien innehåller 10 produkter som 
är multifunktionella och fyllda med aromaterapi för att få maximal effekt på huden. Produkterna 
tillverkas i Stockholm och finns hos utvalda spa- och hudvårdssalonger, yogastudios, 
hälsokostbutiker, Apotea och på moonsun.se. 
 
editK är en PR- och kommunikationsbyrå som arbetar med varumärken inom hälsa, mat, 
hållbarhet, profiler, entreprenörskap och litteratur, med expertis inom personal branding. Byrån 
grundades 2013 av medieentreprenören Edit Künstlicher och har kontor i centrala Stockholm. 
Byrån arbetar med kreativa lösningar inom traditionell PR, event, sociala- och digitala medier. 
Bland kunderna finns bla: Årstiderna, Moonsun, Bonniers bokklubbar, Printz Publishing, Liber, 
Excello Law, Tomorro’ och Masscreation. Läs mer på www.editk.se 


