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sloggi i samarbete med neonljuskonstnären Josefin Eklund för 
att hylla kvinnokroppens ständiga förändring och rörelse  
 

 
Fotograf: Annie Hyrefeldt 
 
Nu lanserar underklädesmärket sloggi ett samarbete med den svenska 
neonljuskonstnären Josefin Eklund. Samarbetet syftar till att illustrera kvinnors frihet 
att röra på sig och vara sig själva. Detta möjliggörs med sloggis Body Adapt - den 
första och enda bh:n som anpassar sig efter kvinnokroppen och dess rörelse. 
Konstverket i neon kommer även tävlas ut i samband med samarbetet.  
 
Under hösten samarbetar sloggi globalt med kvinnliga konstnärer och kreatörer som 
tolkar sloggis mest rörliga bh Body Adapt och dess egenskaper. Konstnären Josefin 
Eklund, även känd som neongirl, har fått uppdraget i Sverige. Hon är en innovativ 
neonljuskonstnär med unika konstverk som kombinerar färgstarkt ljus med abstrakta 
mönster. I samarbetet med sloggi har Josefin tagit fram ett neonljuskonstverk utifrån sin 
egen tolkning av bh:n och den kvinnliga kroppens rörelse.  
 

- Samarbetet som sloggi presenterade var spännande och kreativt. Jag gillar även 
sloggis mål om att alla ska vara fria att vara sig själva och därför blev vi en fin 
match. Konstverket är uppdelat i olika delar där den rosa och lila delen står för 
rörelse. Detta illustreras genom att de delarna blinkar. Den gröna delen står för 
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hur bh:n anpassar sig efter din kropps förändring och att inget är bestående, 
säger Josefin Eklund. 

 
Konstverket kommer den 6/10 att tävlas ut på Josefins Instagram @josefiineklund. 
 

- Allt sloggi gör utgår från att inget ska hålla dig tillbaka från att vara dig själv. Vår 
innovation Body Adapt är framtagen för att erbjuda obegränsad komfort, även 
när din kropp förändras. Josefins konstverk visar på ett slående och effektfullt sätt 
hur detta kan upplevas, säger Charlotte Sjøgaard, Brand Marketing & 
Communications Manager på sloggi i Norden. 

 
Om Body Adapt 
sloggi Body Adapt är den första och enda bh:n som anpassar sig efter kvinnokroppen. 
Genom utvecklad teknologi i materialet ändrar underkläderna aktivt form och anpassar 
sig efter kroppens rörelse och förändring. Bh:n finns i tre olika modeller med olika stöd. 
Mer information på: https://se.sloggi.com/ 
 
För ytterligare information, bilder och produktprover kontakta Elin Sirén, presskontakt 
sloggi Sverige, på mail elin.siren@aderstennorlin.com eller mobil 076-022 32 08.  
  
Om sloggi: 
sloggi® skapar bekvämlighet för människor varje dag genom att göra de mest användbara, innovativa 
underkläderna i världen. Sedan varumärket lanserades 1979 har det varit det mest sålda trosmärket i Europa. 
Idag levererar sloggi® makalös komfort genom mångfacetterade underkläder för både män och kvinnor 
över Europa, Asien, USA och Kanada.  
  
Läs mer på: www.sloggi.com 
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