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Den nya Träningspodden med Jessica Almenäs och Lofsan får aktivt stöd av
Ellen
I slutet av augusti kunde Ellen som stolt sponsor presentera premiäravsnittet av
Träningspodden med Jessica Almenäs och Lofsan.
Träningsfantasten Jessica Almenäs och personliga tränaren Lovisa ”Lofsan” Sandström
pratar i sin podcast om allt som rör träning och en hälsosam livsstil. Det blir inspirerande
och personliga samtal om intervallpass, styrketräning, löpning, mat, musik och mycket
mer. Målgruppen för podcasten är kvinnor 19-38 år, vilket går hand i hand med Ellens
målgrupp. Hälsoprofilerna pratade i första avsnittet mycket gott om Ellens probiotiska
tamponger och dess fördelar.
Träningspodden med Jessica och Lofsan produceras av Perfect Day Media AB som är
Sveriges största podcast-producent. Första avsnittet publicerades tisdagen den 25
augusti och ett nytt avsnitt kommer att publiceras varje tisdag.
”Poddsändningar har blivit mycket stort i Sverige och 2014 fanns statistik som visar att
över 1 miljon svenskar regelbundet lyssnar på poddar och det har fortsatt att öka. Redan
under de första två dygnen var det mer än 10 000 nedladdningar av Träningspodden, så
vi ser det som en mycket bra kanal att kunna nå ut med vårt budskap till rätt målgrupp”
säger Carina Persson, VD hos Ellen AB.

För ytterligare information:
Carina Persson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost cp@ellenab.com

Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors
intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte
torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen®
som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen ® Probiotisk Utvärtes
Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en
skyddande och smörjande effekt. Både produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I
produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en intim foam och en intim deo. Foamen och
deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt
nätverk av distributörer. Ellen är noterat på First North (Ticker: ELN). Remium Nordic AB är bolagets Certified
Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com

