
Invent Medics produkt Efemia Menstrual
Cup inkluderas i Apoteket ABs
sortiment
Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat ett avtal med Apoteket AB för inkludering
av produkten Efemia Menstrual Cup i Apoteket ABs online-sortiment. Efemia Menstrual
Cup kommer att bli tillgänglig att köpa via apoteket.se från slutet av juni.

Avtalet om inkludering i Apoteket ABs online-sortiment är helt i linje med den strategi som
Invent Medic kommunicerat för produkten Efemia Menstrual Cup, där målsättningen är att
succesivt utöka produktens tillgänglighet genom att teckna avtal med flera återförsäljare på
den svenska marknaden.

– Vi vet att Efemia Menstrual Cup har en unik kombination av egenskaper som uppskattas av
de flesta kvinnor. Att Apoteket AB nu väljer att direkt ta in produkten i sitt sortiment är ett bevis
på att den även lever upp till större återförsäljares förväntningar. Vi är mycket glada över att ha
nått denna milstolpe, och vi ser positivt på våra möjligheter att fortsätta utöka Efemia Menstrual
Cups tillgänglighet framöver, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

Efemia Menstrual Cup är utvecklad och producerad i Sverige. I utvecklingsprocessen deltog
100 kvinnor i testpaneler vilket har medfört en unik design jämfört med andra menskoppar på
marknaden, både när det gäller skydd mot läckage och hur mjuk och följsam den är för
användaren. Sedan lanseringen i slutet av 2021 finns Efemia Menstrual Cup tillgänglig att köpa
via Efemias svenska webbshop www.efemia.se.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte
att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att
använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat
medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga
princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Bolagets andra produkt
Efemia Menstrual Cup fungerar som ett smidigt och hållbart alternativ till traditionella mensskydd, och
den är utformad för att vara följsam, säker och marknadens bekvämaste menskopp. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402.
Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.
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