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Ny webbshop hjälper kvinnor att köpa underkläder i rätt storlek 
I dagarna lanseras en webbshop som säljer underkläder och badkläder till kvinnor – Kvinnligt 
Under. Denna webbshop innehåller även en egen avdelning för kvinnor som väntar, eller 
precis har fött, barn – Mammas Under.  
 
Dags för nästa steg! 
Initiativtagare till shoppen är Carolina LePrince, som sedan sju år tillbaka driver en fysisk butik 
i Åkarp, utanför Lund. Verksamheten började med visningar, eller homepartyn, redan 2003 
och året efter öppnade den fysiska butiken. Nu är det dags att ta nästa steg och erbjuda 
kunderna samma goda service på nätet, menar Carolina. 
 
Tydliga instruktioner och smart storleksomvandlare 
70 % av svenska kvinnor köper fel bh-storlek. Det var en av orsakerna till att Carolina startade 
sin verksamhet. Hon hade egen erfarenhet av hur svårt det var att få hjälp och service. Många 
kvinnor vågar inte be om hjälp, säger Carolina. Hos oss får ingen gå ut ur butiken med fel bh-
storlek, fortsätter hon.  
 Utmaningen blir nu att skapa samma goda service på den nya webbshopen. Carolina berättar att 
där finns en instruktionsfilm som förklarar hur kunden ska mäta sig. Sedan skriver kunden in sina mått 
i ett verktyg som omvandlar måtten till rätt storlek. Vårt nya verktyg är verkligen smart, betonar 
Carolina. Webbshoppen innebär naturligtvis också en utökad service för Kvinnligt Unders befintliga 
kunder, som nu kan beställa sina produkter hemifrån, fortsätter hon. 
 
Specialiserad på udda storlekar 
För att ytterligare underlätta för kvinnor att hitta rätt storlek erbjuder Kvinnligt Under och 
Mammas Under ett mycket brett sortiment, med bh-storlekar i ryggomfång 65–130 och 
kupstorlekar AA–K. Alla ska kunna hitta rätt underkläder hos oss, säger Carolina. Dessutom 
ska våra kunder få mycket god, personlig service och underkläder av hög kvalitet. 
 
För frågor och mer information 
Kontakta gärna Carolina LePrince, ägare till Kvinnligt Under och Mammas Under. 
För nedladdning av bilder och pressreleaser: 
www.raktpa.bildarkiv.net 
Användarnamn: raktkvinnligtunder 
Lösenord: kvinnligt 
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