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Svensk ekologisk hudvård på Åhléns City 

Moonsuns holistiska hudvårdsprodukter är rena lyxen för huden och naturen.  
De hållbara produkterna med naturliga råvaror finns från och med 10 september  
i sortimentet på Åhléns City Stockholms nya avdelning Sport & balans. 
 

Moonsun Organic of Sweden är handplockade till den nya 700 kvm stora avdelningen 
Sport & balans på Åhléns City. Avdelningen erbjuder allt  från hudvård till 
träningsmode, yogahörna och juicebar och samlar totalt 65 varumärken under ett tak 
på tunnelbaneplan.  
 
Moonsuns holistiska produktserie består av 10 ekologiska unisexprodukter fyllda med 
aromaterapi för hela kroppen. Holistisk naturkosmetik innebär skönhet som är hållbar 
både för oss själva och vår miljö. Det är produkter som är tillverkade av enbart 
kallpressade ekologiska oljor och naturliga råvaror. 
 

- Vår serie heter ”Love your skin”, för att vi vill ge huden det allra bästa. 
 Vi jobbar med kvalitet i stället för kvantitet. För en hållbar framtid inom skönhetsvård 
kan vi inte massproducera naturkosmetik. Våra produkter ger balans till kropp, själ 
och miljö och vi är så glada att vi nu finns med på Åhléns City Stockholms nya 
avdelning Sport & balans, berättar Mia Skaug och Jenny Svärdendahl, grundare av 
Moonsun Organic of Sweden.  

 
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, Mjuk hud, Ecoholics, utvalda Life-butiker, Yogashala, 
Yogayama och i webbshopen på: www.moonsun.se 


