
 
   

 
 

Stockholm den 19 mars 2019 
 
Dr Sannas produkter har nominerats i två kategorier i Organic Beauty Awards 2019 
 
Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) har nominerats för andra året i rad 
i Organic Beauty Awards. Dr Sannas Ansiktsmist är nominerad till Årets Produkt och 
Dr Sannas Fotbalsam i kategorin ”Bästa Fotkräm”. 
 
På Green Beauty Day delas det prestigefulla priset ut för årets produkt samt priserna i alla 
andra kategorier. På Green Beauty Day i Stockholm lördagen den 5e maj 2018 kom Dr 
Sannas Multikräm på andra plats i priset för årets skönhetsprodukt. I år sker prisutdelningen 
på Green Beauty Day den 4:e maj 2019 och Dr Sannas har två produkter som är nominerade. 
Dr Sannas Ansiktsmist är nominerad till årets produkt och Dr Sannas Fotbalsam i kategorin 
”Bästa Fotkräm”. 
 

- Att erhålla en nominering i Organic Beauty Awards 2019 är en ära. Dr Sannas tillhör 
nu ett av de snabbast växande naturliga och ekologiska hudvårds företagen i Sverige, 
att vi i år igen erhåller nomineringar är ytterligare en bekräftelse på att våra produkter 
är omtyckta och uppskattade. Jag vill såklart rikta ett stort tack till alla i juryn och till 
OBA och Green Beauty Day. Ett extra stort tack till vårt fantastiska team och styrelse 
som gör ett fantastiskt arbete för att bygga företaget och möjliggöra fortsatta 
produktlanseringar. Vi ser med spänning fram emot den 4 maj 2019, säger Daniel 
Ehdin, VD i Dr Sannas. 

 
Om Organic Beauty Awards och Årets Produkt 
15 av tävlingens 16 kategorier utses av juryn. Den sista och mest prestigefulla 
kategorin, Årets Produkt som i år sponsras av tidningen Hälsa, utses dels av en jury från 
tidningen Hälsa, dels av allmänheten som röstar fram vinnaren bland de nominerade 
produkterna. Omröstningen av Årets Produkt startar den 21:a mars och pågår fram till den 
17:e april 2019. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40 
 
Kort om Dr Sannas 
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra 
finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter 
som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 
505 651 72, är Dr Sannas Mentor.  
 
 


