
Kunskapstavlan stödjer Bröstcancerförbundet under oktober

I våras lanserade Kunskapstavlan® till förmån för Bröstcancerförbundet Bröstkoll, en kollektion som förmedlar den livsviktiga kunskapen
om hur vi ska undersöka våra bröst. Att själv undersöka sina bröst är ett bra komplement till mammografi. Två av tre bröstcancerfall
upptäcks genom mammografi, resterande av kvinnor själva. Att själv undersöka sina bröst är därför ett bra komplement till den
mammografiscreening som erbjuds alla kvinnor i Sverige mellan 40 och 74 år*. På så sätt ökar förutsättningarna för att tidigt upptäcka
bröstcancer och möjligheten till att rädda liv ökar.

- Vi är stolta över vårt pågående samarbete med Bröstcancerförbundet. Genom kollektionen Bröstkoll sprider vi kunskapen om hur
vi undersöker våra bröst in i hemmen. Nu vill vi stötta ytterligare och kommer därför att bidra med 50 kr per såld tavla styckvis samt
150kr per sålt paket i kollektionen Bröstkoll under oktobermånad till förmån för Bröstcancerförbundet, säger grundarna Jennie B
Lindfors och Agneta Norlin av Kunskapstavlan®.

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer och som stödjer både forskning och
medlemmar. För att Bröstcancerförbundet ska nå deras vision om att ingen ska drabbas av bröstcancer finansierar organisationen
forskning, sprider kunskap kring prevention och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Bröstcancerförbundet har över 11 000
medlemmar och 33 bröstcancerföreningar runt om i landet**.

- Tidig upptäckt räddar liv. 8000 kvinnor i Sverige får varje år besked om bröstcancer. Det är viktigt att mellan sina
mammografibesök själv undersöka sina bröst en gång i månaden. Tack Kunskapstavlan® för att ni hjälper oss att sprida information
om hur man själv undersöker sina bröst genom Bröstkoll. Tillsammans bekämpar vi bröstcancer! Säger Marit Jenset,
generalsekreterare Bröstcancerförbundet.

Kollektionen Bröstkoll finns till försäljning på www.kunskapstavlan.se. Bröstkoll kan köpas styckvis samt som paket. Kunskapstavlan®
ger 50kr per styckvis såld tavla. 150kr per paket.

* https://brostcancerforbundet.se/om-brostcancer/vad-ar-brostcancer/



* https://brostcancerforbundet.se/om-brostcancer/vad-ar-brostcancer/
** https://brostcancerforbundet.se/om-oss/

Kollektionen Bröstkoll

• Finns att köpa på www.kunskapstavlan.se

• Kommer i formaten 30x40 cm samt 50x70 cm

• Kostar 295 kr / 395 kr

• Paketet innehåller 3st tavlor; Huvudtavlan Bröstkoll 50x70 cm samt tavlorna Bröst No1 och Bröst No2 i formatet 30x40 cm och kostar 745 kr.

Eko och Premium

Alla tavlor från Kunskapstavlan® signeras med ett handpräglat sigill vilket gör varje tavla unik. Tavlorna produceras på ett högkvalitativt 200 g/m2 matt papper som
både är åldersbeständigt samt miljömärkt med EU Ecolabel och FSC. Tavlorna trycks i Sverige hos ett Svanen certifierat tryckeri.

För ytterligare information och varuprover, vänligen kontakta:
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