
 
   

 
 

Stockholm den 4 december 2019 
 
Scandinavian Health Innovations dotterbolag Dr Sannas expanderar sitt 
produktsortiment och lanserar Anti-Aging Serum 

På en växande naturlig & ekologisk hudvårdsmarknad fortsätter Scandinavian Health 
Innovations ABs (publ) (”SHI”) dotterbolag Dr Sannas Sweden AB (”Dr Sannas”) sin 
expansion av sortimentet och lanserar idag ett Närande Anti-Aging Serum. 

Efter över två års utveckling lanserar SHIs dotterbolag Dr Sannas idag sitt första Anti-Aging 
Serum som kompletterar nuvarande ansiktsserie med en efterlängtad produkt. Serumet är 
anpassad för torr/mogen hy och har en genomarbetad ingredienslista med bl.a. probiotika, 
grönalg, två olika molekylstorlekar av hyaluronsyra och baobabolja. Anti-Aging Serumet är 
precis som alla Dr Sannas produkter cruelty-free, 100% vegan, naturligt och ekologiskt. 
 

- Marknaden för naturliga & ekologiska hudvårdsprodukter växte med 26 procent i Sverige 
under 2018 och trendrapporter tyder på att efterfrågan fortsatt kommer öka och att 
marknaden fortsatt kommer att växa kraftigt de kommande åren. Det är en glädje att 
att utöka Dr Sannas produktsortiment med ett Anti-Age Serum och jag hoppas 
innerligt att våra befintliga och nya kunder kommer att älska det lika mycket som jag 
och vårt team gör, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations. 

Läs mer om Dr Sannas Närande Anti-Aging Serum på drsannas.se 

Dr Sannas Sweden AB är ett dotterbolag till Scandinavian Health Innovations AB (publ) vars 
aktie handlas sedan februari 2018 på NGM Nordic MTF under kortnamnet SHI MTF. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40 
 
Kort om Scandinavian Health Innovations 
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. 
Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till 
medvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i 
Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av de helägda dotterbolagen Dr Sannas Sweden 
AB, Natural Shop Europe AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, 
info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor. 


