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Inga skavsår kan stoppa löparna från att
fullfölja Göteborgsvarvet i år
Compeed är klar som ny officiell leverantör till Göteborgsvarvet. Samarbetet
kommer öka möjligheterna för fler att fullfölja Göteborgsvarvet. Även om
deltagarna skulle råka ut för skavsår, kommer de nu erbjudas bästa
omplåstring längs vägen mot mål.
Compeed skavsårsplåster förebygger och lindrar smärtan från skavsåret
omedelbart, det underlättar läkning och ger optimal komfort genom att
fungera som ett extra hudlager, som skyddar mot friktion och tryck.

- Compeed är ett starkt varumärke och en produkt med hög kvalité, som många
löpare har nytta av. Vi tror samarbetet kommer bidra till en bättre upplevelse i
Göteborgsvarvet för våra deltagare, säger Sara Brankell, Key Account Manager
på Göteborgsvarvet.
Under Göteborgsvarvet kommer Compeed skavsårsplåster att finnas vid
samtliga sjukvårdstationer längs banan.
-Vi är glada att kunna bidra med skavsårsplåster där de behövs som bäst. Genom
samarbetet hoppas vi även kunna bidra med kunskap till deltagarna hur det går
att förebygga uppkomsten av skavsår och hur de behandlas på bästa sätt, säger
Maria Jarl, Head of Nordic Business Area Selfcare, Midsona Sverige AB.

COMPEED® marknadsförs av Midsona Sverige AB.

Mer information
Göteborgsvarvet, Sara Brankell Key Account Manager, 070-772 9668
Compeed / Midsona Sverige, Maria Jarl Head of Nordic Business Area Selfcare
076-880 59 36
Tips om hur du förebygger skavsår på bästa sätt.
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Göteborgsvarvet, som mäter en halv maraton (21 097,5 meter), avgörs den 18
maj 2019 för 40:e gången sedan premiären 1980. Under
Göteborgsvarvetveckan genomförs även Trailvarvet, Stafettvarvet,
Specialvarvet, Cityvarvet, Lilla Varvet och Minivarvet. Totalt förväntas cirka
80 000 löpare delta i något av Varvetloppen under
Göteborgsvarvetveckan 2019. Under tävlingsveckan arrangeras den stora
sport- och hälsomässan Göteborgsvarvet Expo på Svenska Mässan. Under året
arrangerar Göteborgsvarvet även Göteborgs Jubileumslopp,

Lindholmenstafetten, Urban Run Gothenburg, Mud Run Göteborg
samt Varvetmilen och Göteborgsvarvet Löparkvällar på många platser runt
om i Sverige.
Göteborgsvarvet arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för
friidrottsverksamheten i regionen. Cirka 4 000 funktionärer är engagerade.
Överskottet går direkt tillbaka till idrottsrörelsen för att investeras i
föreningarnas ungdomsverksamhet och driften av träningsanläggningen
Friidrottens Hus.
Göteborgsvarvet är certifierat enligt standarden ISO 20121, för ett hållbart
evenemang.
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