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NYTT SPORTVARUMÄRKE FÖRBÄTTRAR GRAVIDA OCH AMMANDE KVINNORS
TRÄNINGSMÖJLIGHETER.
Active by Sweden tar med sin unika nisch plats på den Svenska marknaden. Företaget blir det första i
Sverige att erbjuda träningskläder särskilt utformade för den gravida och ammande kvinnans behov.

Den femte oktober lanseras företagets första kollektion under namnet Active9.
Namnet står för den gravida kvinnans 9 månader. Kollektionen innehåller
träningstights, träningslinnen och sportbehåar utformade med hänsyn till de
förändringar kroppen genomgår under och efter en graviditet. Funktioner som
amningsinlägg och extra vaddering i grenen förhindrar mjölk- och urinläckage och
förenklar en aktiv livsstil. Den första kollektionen fokuserar på kläder för fitness
och löpning med målet att få gravida och ammande kvinnor att känna sig som sig
själva när de tränar.
– Det är mycket nog som förändras under en graviditet. Vi vill därför inte att man
ska behöva kompromissa varken med stil eller vanor, bara för att det inte finns
något på marknaden som motsvarar ens behov. Alternativet idag är att man väljer
att köpa en större storlek, bära sina gamla kläder eller slutar att träna. Det är också
så idén att skapa Active by Sweden kom till, i mitt sökande efter träningskläder
under min andra graviditet säger Siv Selva, medgrundare till Active by Sweden.
- De flesta gravida och ammande tampas av besvär som man ofta inte pratar om
men ändå lider av. Hur håller man tätt när man gör övningar som benpress eller

knäböj? Eller hur döljer man sin camel-toe? Vad gör man när mjölkfläckarna går
igenom kläderna? Det är precis sådana behov vi har tagit hänsyn till när vi designat
våra kläder, säger Yaya Selva, medgrundare av Active by Sweden.
Med träningskläder som gör att du känner dig både snygg och bekväm i din
graviditet ökar chansen att du väljer att träna under hela graviditeten. Något som
både mamma och bebis mår bra av.
- Varje produkt är designad utifrån en stor förståelse och kunskap om kvinnans
behov. Det är träningskläder skapade av kvinnor, för kvinnor. Generation efter
generation är vi beroende av mentalt och fysiskt välmående kvinnor. Vi vet vad
hon behöver för att kunna vara sitt bästa jag, säger Beatrice Dahlström,
medgrundare av Active by Sweden.
Om den första kollektionen mottas väl kommer en ny kollektion att släppas under
våren 2017 med fokus på att utöka kollektionen med nya innovativa plagg och
flerfärger.
Kläderna designas i Sverige och produceras i Portugal. Samtliga 8 plagg i
kollektionen kommer att finnas i storlek XS-L och ligga på en prisnivå från 299 SEK
– 1 099 SEK. Alla produkter säljs i företagets egen webshop activebysweden.com/

Active by Sweden grundades 2016 av Beatrice Dahlström, Siv Selva och Yaya Selva.
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