
  

 

 

Pressmeddelande 3 juli 2012 

 

 

Om Kronans Droghandel 

Kronans Droghandel är Sveriges tredje största apotekskedja med över 200 apotek från Trelleborg i söder till Malmberget i norr. Kronans 

Droghandel startade 1907 på Apoteket Kronan i Göteborg med anor från 1600-talet. Kronans Droghandel ägs till 80 procent av Oriola-

KD och till 20 procent av Kooperativa Förbundet och har cirka 1 300 anställda. Läs mer på www.kronansdroghandel.se. 

Svanenmärkta familjeprodukter från Kronans Droghandel 

Nu har Kronans Droghandel tagit fram sin egen serie kropps- och hårvårdsprodukter för hela 

familjen. Samtliga både med och utan parfym samt fria från parabener och färgämnen. De 

parfymfria produkterna är miljömärkta av Svanen och finns på Kronans Droghandels apotek 

från och med den 1 oktober.  

Kronans Droghandels familjesortiment består av tretton produkter både med och utan parfym och 

samtliga är fria från färgämnen och parabener. De milt parfymerade produkterna är utan allergena 

doftämnen. Det är artiklar för håret, kroppen, intimhygien samt hand och fot. Alla parfymfria 

produkter är även Svanenmärkta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Våra nya produkter är milda och skonsamma och passar både barn och föräldrar. Vi ville ge dem 

både parfymfria produkter eller svagt parfymerade med milda dofter, säger Ulrika Wåhl Langstedt 

ansvarig för egna märkesvaror på Kronans Droghandel. 

Schampo och balsam är milt vårdande för dagligt bruk och passar alla hårtyper i hela familjen. I 

sortimentet finns även en vårdande handkräm, en mjukgörande fotkräm med mentol samt en 

parfymfri, milt rengörande serie för skonsam intimhygien. 

Duschkrämen är mild och skonsam. Den är vårdande och fuktgivande och motverkar torr hud samt 

hjälper huden att bevara sin naturliga mjukhet och fuktbalans. Kronans Droghandels egen bodylotion 

är vårdande och mjukgörande och tränger snabbt in i huden. Innehåller sheasmör, E-vitamin och 

aprikoskärnolja som ger huden näring samt återfuktar och vårdar den.  

Faktaruta: schampo, balsam, duschkräm och bodylotion 

• Parfymfria och med parfym 

• Flaskor 400 ml 
• Fria från färgämnen och parabener 

• De parfymfria produkterna är miljömärkta av Svanen 
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Faktaruta: handkräm, fotkräm 
• Handkräm (med parfym) 

• Fotkräm(med mentol) 

• Tuber 100 ml 
• Fria från färgämnen och parabener 

 
Faktaruta: intimtvål, intimtvättolja och intimservetter 

• Parfymfria 

• Flaskor 200 ml och 10 st intimservetter 
• Fria från färgämnen och parabener 

• Miljömärkta av Svanen 
 

Priser: 
• Schampo, 400 ml, parfymfri och med parfym, 42,50 SEK 

• Balsam, 400 ml, parfymfri och med parfym, 42,50 SEK 

• Duschkräm, 400 ml, parfymfri och med parfym, 35 SEK 
• Bodylotion, 400 ml, parfymfri och med parfym, 55 SEK 

• Intimtvål, 200 ml, parfymfri, 35 SEK 
• Intimtvättolja, 200 ml, parfymfri, 67 SEK 

• Intimvåtservetter, 10 st, parfymfri, 35 SEK 

• Handkräm, 100 ml, med parfym, 32 SEK 
• Fotkräm, 100 ml, med mentol, 32 SEK 

 

För mer information och högupplösta bilder se gärna: 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kronans-droghandel 

 
eller kontakta: 
Ulrika Wåhl Langstedt, ansvarig egna märkesvaror, Kronans Droghandel 

Tfn: 010 –240 61 80, E-post: Ulrika.Wahl.Langstedt@kronansdroghandel.se 

Andreas Rosenlund, informationsdirektör Kronans Droghandel  
Tfn: 010-240 61 58, E-post: andreas.rosenlund@kronansdroghandel.se 


