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erbjuda. Bakom den nytänkande hudvårdsserien M Picaut står Mette Picaut som i över 20 år arbetat som modell över hela världen. 
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Pressmeddelande 2016-11-22 

Premiär för M Picauts nya kroppsprodukter: 

”Som att ta på sig ett 
silkesmjukt klädesplagg” 
Tidigare i år vann svenska hudvårdssuccén M Picaut pris för Årets Ansiktsprodukt. Nu kommer en 
trestegsserie med produkter för hela kroppen, inspirerade av den prisbelönta ansiktsserien.   
– Produkterna fungerar som en ansiktsbehandling för hela kroppen. Huden slutar inte vid hakan! 
säger Mette Picaut, grundare till ekolyxmärket M Picaut Swedish Skincare.  

Happy Sparkling Body Wash, Goodness Glow All Over Dry Oil 
och Crème de la Crème Bodylotion är nya spännande 
produkter i M Picauts första kroppsserie någonsin. 

– De tar ett avstamp i M Picauts historia. Vår vinst av Årets 
Ansiktsprodukt (rengöringsmoussen Glorious Green Foaming 
Cleanser) i Swedish Beauty & Cosmetics Awards 2016 gav 
massor av inspiration och motivation till att utveckla den nya 
serien, säger Mette Picaut.   

Tillsammans bildar de nya kroppsprodukterna ett 
trestegsprogram som rengör huden, återfuktar på djupet, ger 
lyster samt boostar och bygger upp hudens naturliga barriär.  

– I Skandinavien är vi duktiga på att ta hand om ansiktet, 
men kroppen glömmer vi ofta bort. De nya 
kroppsprodukterna har unika och avancerade ingredienser, 
men trestegsprogrammet är enkelt att följa, säger Mette 
Picaut.  

Kroppserien ska fungera som ett komplement till 
ansiktsprodukterna.  

– Jag ville göra en serie som fungerar som en 
ansiktsbehandling, fast för hela kroppen. En lyxig vardagsritual som du kan göra hemma i 
badrummet.  

I kroppsserien blandas ekologiska oljor från chiafrön, nyponros, squalene, jojoba, aprikos och solros med 

exklusiva, ekologiska extrakt från väldoftande citronmyrten, antioxidanter från rosmarin och M Picauts 

signaturingrediens havtorn. Serien är dessutom fri från eteriska oljor för att undvika de vanligaste 

allergenerna och minska risken för överkänslighet. Duschkrämen Happy Sparkling Body Wash har så milt 

rengörande ekologiska tensider att den går utmärkt att använda även för barn.  

– Extra roligt är att vi har hittat en närproducerad svensk olja, camelinaolja, från en odlare i Järna. Oljan är 

antiinflammatorisk och lugnande samt har en anti age-effekt, säger Mette Picaut. 

Känslan av att använda den nya produktserien för kroppen liknas vid att ta på sig ett silkesmjukt klädesplagg.  

Kroppsserien rengör, återfuktar och ger lyster. 

http://www.mettepicaut.se/
http://www.mettepicaut.se/
http://www.mettepicaut.se/
http://www.mettepicaut.se/


  
  
  
  
 
 

M Picaut Swedish Skincare är en effektiv hudvårdsserie och en av Sveriges mest prisbelönta hudvårdsserier. Samtliga produkter förenar 

det bästa från olika världar. Ingredienser har en dokumenterad effekt av Anti Age som sedan kombineras med det renaste naturen kan 

erbjuda. Bakom den nytänkande hudvårdsserien M Picaut står Mette Picaut som i över 20 år arbetat som modell över hela världen. 

www.mettepicaut.se  

 
 

–  Happy Sparkling Body Wash är proppad med fuktgivare och gör huden både ren och sammetslen. Goodness 

Glow All Over Dry Oil absorberas på nolltid av huden och går också att använda till torra hårtoppar och naglar. 

Crème de la Crème Bodylotion är extra rik, dryg och extremt återfuktande på samma gång, säger Mette 

Picaut.  

– Jag älskar ”2 i 1”-produkter som har flera funktioner. Att göra en kroppsserie för första gången känns 

fantastiskt kul. De här produkterna har allt som jag själv har längtat efter!   

M Picauts produkter för kroppen lanseras på skönhetsmässan Acadermia i Stockholm 23 november 
och finns att köpa hos auktoriserade hudterapeuter, spa och utvalda webbshoppar. Rekommenderat 
pris för Happy Sparkling Body Wash (200 ml) till slutkund är 329 kr, Goodness Glow All Over Dry Oil 
(150 ml) 499 kr och Crème de la Crème Bodylotion (250 ml) 499 kr. 

 

M Picauts nya kroppserie 

Så här gör du  

1. Rengör med Happy Sparkling Body Wash.  
2. Boosta med kroppsoljan Goodness Glow All Over Dry Oil för näring på djupet. 
3. Återfukta och “stäng in fukten” med Crème de la Crème Bodylotion. 
 

Happy Sparkling Body Wash 

 Duschgel som rengör, verkar uppfriskande och ger fukt.  

 Aloe vera har lugnande och renande effekt. 

 Extrakt av citronmyrten ger naturlig doftupplevelse samt har antibakteriella och 

antiinflammatoriska egenskaper. 

 Ger silkeslen hud.  

 Passar alla hudtyper.  

 

Goodness Glow All Over Dry Oil 

 En ultralätt lyxolja för kroppen som går lätt in i huden. 

 Exklusiva oljor och extrakt från superbäret havtorn, nyponros, chiafrön, jojoba och squalene ger 

huden lyster och en djupgående näringsboost. 

 Svenskodlad camelinaolja verkar antiinflammatoriskt och lugnande samt ger en anti age-effekt.    

 Passar även till torra hårtoppar och naglar.  

 

Crème de la Crème Bodylotion  

 Gör huden sammetslen.  

 Rik på A-vitamin. 

 Lugnande aloe vera kombineras med ett djupgående 24 h fuktkomplex. 

 Exklusiva oljor och extrakt från aprikoskärna, citronmyrten och squalene boostar med näring på 

djupet.  

 Havtorn vitaliserar och ger huden en anti age-effekt.  

 Stramar upp och ger näring.  
 

För mer information  
Mette Picaut, grundare och vd, info@mettepicaut.se, 070-974 18 73  
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