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Nu lanserar sloggi kollektionen Body Adapt och fortsätter 

att revolutionera underklädesindustrin 
 
Body Adapt är sloggis senaste svar på hur kvinnans kropp ska befrias från obekväma 
underkläder. Den flexibla bh:n anpassar sig efter den ständigt föränderliga 
kvinnokroppen, så att samma plagg kan användas även när din kropp förändras.  
 
Nu lanseras Body Adapt, en sömlös, innovativ kollektion framtagen med kvinnans kropp i 
fokus. Tack vare en helt ny teknik har sloggi lyckats ta fram den första bh:n som anpassar sig 
efter varje kvinnas unika kropp. Den unika tekniken ligger i kollektionens innovativa tyg, 
anpassningsbara kupor och formbara skikt som ger pålitligt stöd och bygellös frihet hela 
dagen. Tanken bakom kollektionen Body Adapt är att den ska vara lika föränderlig som den 
egna kroppen, så att kvinnor ska kunna ha en bh som passar oavsett dag i månaden. Därför 
släpps dessutom kollektionen i tre olika varianter och prisklasser, en med lätt stöd, en med 
mellanstöd och en med extra stöd, så att du kan välja den variant som passar din kropp 
bäst. 
 
Body Adapt är del av sloggis mål om att befria kvinnor från obekväma underkläder. Till 2023 
planerar underklädesmärket att vara helt bygellösa – allt för att bidra till kvinnors maximala 
komfort. Kollektionen lanseras i storlekarna XS-XL+ samt i färgerna svart, vit, brun och 
ljusrosa.  
 
Läs mer om kollektionen och dess innovativa egenskaper på se.sloggi.com 
 
Body Adapt finns att beställa på sloggis hemsida från och med 29/3 och priset ligger 
på mellan 149kr och 499kr.  
 

Rek. priser:   
Body Adapt Bralette 299 kr 
Body Adapt Soft bra 399 kr 
Body Adapt T-shirt bra 499 kr 
Body Adapt High Leg Brief 
Body Adapt Hipster  
Body Adapt Mini 
 

189 kr 
189 kr 
149 kr 

 
 
För ytterligare information, bilder och produktprover kontakta Matilda Fogde, presskontakt 
sloggi Sverige, på mail matilda@aderstennorlin.com eller mobil 076-213 22 88.  
 

Om sloggi: 
sloggi® ger äkta komfort i vardagen genom att skapa världens mest användbara och innovativa 
underkläder. Varumärket, som lanserades 1979, har länge varit det mest sålda underklädesvarumärket i 
Europa och erbjuder idag oslagbar komfort i ett mångfasetterat utbud av underkläder för både kvinnor 
och män över hela Europa, Asien, USA och Kanada. Moderbolaget Triumph är ett av världens största 
underklädesföretag och finns i över 120 länder med kärnmärkena Triumph® och sloggi®. Globalt har 
företaget 40 000 återförsäljare och säljer sina produkter i 4 050 butiker samt via flera egna 
onlinebutiker. Triumph Group är medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI). 
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