
Lunette® utsedd till officiell Menstrual
Cup Partner till FN
Peptonic Medical (publ) meddelade idag att dess helägda varumärke
Lunette® har utsetts till officiell Menstrual Cup Partner till Förenta
Nationerna (FN).

Peptonic Medicals intima wellness-märke Lunette® har utstts till officiell menskoppspartner till
FN. Flytten kommer att se Lunette® menskoppar inkluderade i kostnadsfria periodvårdspaket -
eller "värdighetssatser". FN kommer att köpa produkter till kiten från de utvalda leverantörerna
och distribuera dem internationellt. Huvudfokus ligger på länder och flyktingläger där tillgången
till sådana produkter ofta är begränsad.

 Som en pionjär inom menskoppsutrymmet är Lunette®©, som lanserade sin första kopp 2005,
väl positionerat för att ge säker och hållbar periodvård till miljontals människor i internationell
skala. Även om ett litet antal koppar tidigare har distribuerats genom FN, är detta första
gången som ett långsiktigt avtal har upprättats som säkerställer att högkvalitativa menskoppar
är konsekvent tillgängliga för människor som behöver dem.

Det initiala partnerskapet sträcker sig över 3 år med en potential på 2 års förlängning. Avtalet
är resultatet av en anbudsprocess, där en teknisk fil och en ekonomisk fil lämnades in separat.
För att komma i fråga för övervägande var anbudsgivarna tvungna att följa FN:s
uppförandekod för leverantörer. Lunette© är en långsiktig deltagare i FN:s Global Compact-
program, vilket tros ha underlättat valet av Lunette® som partner i denna process.

 Partnerskapet är en del av ett bredare uppdrag från FN för att utrota fattigdom och är i
samarbete med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och FN:s organ för sexuell och reproduktiv
hälsa. Under de senaste åren har menstruation erkänts som en mänsklig rättighetsfråga - med
forskning som visar att personer med mens är mer benägna att bli offer för övergrepp,
hälsoproblem och begränsade möjligheter om de inte ges tillgång till säkra och hygieniska
produkter att använda under menstruationen.

 Frågor har tidigare väckts om lämpligheten av menskoppsanvändning i områden där resurser
som vatten och rengöringsmedel ärr begränsade. En pilotstudie från Femme International från
2021 visade dock att menskoppar inte bara är säkra att använda på global skala – utan de kan
faktiskt förbättra livet för människor som använder dem. Forskningen, som fokuserade på
deltagare i Moshi, Tanzania, visade på de många fördelarna med att använda menskoppar
inklusive minskad risk för urinvägsinfektioner och ökat självförtroende.

Som ett återanvändbart vårdalternativ är menskoppar inte bara bättre för kroppen - utan också
för planeten. Partnerskapet med Peptonic Medicals varumärke Lunette® kommer att bidra till
några av FN:s viktigaste hållbara utvecklingsmål, inklusive jämställdhet, god hälsa och
välbefinnande samt ansvarsfull konsumtion och produktion.

 Peptonic Medicals kärnfokus är att bygga en toppmodern produktportfölj för kliniskt bevisad
intim egenvård för kvinnors hälsa. Detta efter principen diagnostisera, behandla, förebygga.
Målet är att användarna ska kunna hantera intimhälsa med pålitliga, tillgängliga och beprövade
lösningar. Menskoppar är hållbara periodvårdslösningar, de fungerar också förebyggande
eftersom det finns bevis som visar mindre benägenhet att utveckla vaginala infektioner med
menskoppar jämfört med mer konventionella lösningar. Lunette® rekommenderas av 99% av
sina användare, att FN nu väljer Lunette® som officiell cuppartner är ett mycket viktigt extra



kvalitetsmärke för Peptonics produkter.

 

För mer information kontakta:

Erik Sundquist, vd för Peptonic Medical

Mobil: +46 722 499043

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

 

Heli Kurjanen, grundare Lune Oy Ltd.

Mobil: +358 50 355 4061

E-post: heli@lunette.com

OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till
att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra
tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och
välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy
Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som
har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas
på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.


