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Älska vaginan, en kampanj av VagiVital. Foto: Gustav Almestål. 

 

Älska vaginan – en kampanj för att 
hylla och belysa  
 

Den 2 mars startar VagiVital kampanjen Älska vaginan. Kampanjen syftar till att hylla 
vaginan och att öppet prata om underlivsbesvär. VagiVital är en vaginalgel som 
återfuktar och återbygger känsliga slemhinnor i underlivet. Älska vaginan är ett led i 
att bidra till ökad bekvämlighet kring att tala om vaginan och att få kvinnor att skaffa 
sig mer kunskap om den egna kroppen. Älska vaginan kommer att synas i Stockholm 
bland annat som utomhusreklam, på bussar och i tunnelbanan. 
 

Uppmaningen ”älska vaginan” rymmer flera budskap. VagiVital vill att vaginan ska hyllas 
och inspirera fler till njutning genom hela livet. Många kvinnor upplever problem som 
sveda i samband med sex och hämmas därmed i sin njutning, genom kunskap finns hjälp 
att få. Att ”älska vaginan” handlar också om att ge underlivet större prestige.  
 

– Vi vill genom uttrycket ”älska vaginan” inspirera kvinnor till att lära sig mer om sin vagina, 
våga prata om den och möjliggöra att njutning ska få upplevas genom hela livet. Vi har 
också en stark vilja att forskningen på underlivet ska prioriteras och bli ett prestigeområde 
vilket vi hoppas att kampanjen på lång sikt ska kunna bidra till, säger Nikolina Spolén, 
produktchef för VagiVital.  
 

1% av VagiVitals försäljning går oavkortat till oberoende underlivsforsking.  



– Vi vill visa att intimvård kan vara inspirerande och hoppas att kampanjen kan få fler 
kvinnor att tänka positivt om sin kropp och älska den som den är. Många känner sig 
obekväma att prata om underlivsbesvär och det vill vi förändra genom att hitta ett nytt språk 
som känns bekvämt och ärligt. Vi vill sprida lite vagina-positivitet! säger Karin Öström, 
Creative director på Öström Studio.  
 
Under två veckor kommer sex stycken av SL:s kollektivtrafikbussar bli rosa och prydas med 
budskapet ”älska vaginan”. Kampanjen kommer även att synas i tunnelbanan och 
utomhus. Kampanjen är framtagen av Öström Studio tillsammans med Peptonic Medical, 
det svenska företaget bakom VagiVital. 
 
För mer information kontakta gärna: Edit Künstlicher, 070–8185700, edit@editk.se  
 
VagiVital är en kliniskt bevisad, kladdfri och hormonfri gel, som återfuktar sköra 
slemhinnor i underlivet. Bakom studien står kvinnliga forskare från Karolinska 
Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Norrlands Universitetssjukhus. 
Alla brinner de för att främja kvinnlig hälsa. VagiVital är framtagen av svenska Peptonic 
Medical och säljs receptfritt på apotek.  


