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Hållbart inifrån och ut   
- Moonsun presenterar nu nya återvunna förpackningar  
 
Moonsun Organic of Swedens satsning på nya förpackningar av återvunnet material 
är ett led i strategin att vara hållbar i varje detalj. I de nya flaskorna är inte bara 
innehållet helt giftfritt utan även förpackningen.  
 
- Vi är så glada att nu kunna presentera de nya flaskorna. Vi har under tre års tid ”forskat” i 
ämnet flaskor (glas, pet, återvunnet och utblandat med t.ex: majs- eller sockerextrakt) och 
vi har kommit fram till att de flaskor vi väljer är de som vi anser vara de mest miljösmarta i 
dagsläget, säger Mia Skaug och Jenny Svärdendahl, grundare av Moonsun Organic of 
Sweden.  
 
De nya flaskorna produceras av återvunnen plast i England. Skillnaden på de flaskor som 
Moonsun tidigare har haft (PET) är att alla PET-flaskor görs i nyproduktion medan de nya 
förpackningarna produceras av återvunnet material.  
 
- Det krävs enormt mycket energi och vatten för att framställa förpackningar.  De vi valt har 
minst påverkan på miljön. De är godkända inom livsmedel och det betyder att inga giftiga 
ämnen finns i dessa förpackningar, berättar Mia och Jenny.  
 
De nya förpackningarna är rökfärgade, vilket skyddar innehållet så att det inte mister sina 
fina naturliga färger när de exponeras för dagsljus och butiksljus.  
 
- Vi är först i Norden med dessa förpackningar, inte för att det är viktigt att vara först, utan 
vi önskar att fler hänger på! Att tänka på miljö före skönhet är ett måste för att vi ska kunna 
fortsätta att jobba med det vi tycker är det roligaste och mest givande jobb man kan ha, 
säger Mia och Jenny.  
 
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: moonsun.se.  
 
	  


