
  
  
  
  
 
 

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

det bästa från olika världar. Ingredienserna har 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  

 
 

Pressmeddelande 2017-04-21 

Första pris i Swedish Beauty & Cosmetics Awards 2017: 

M Picaut vinnare av Årets kroppsvård! 

Den citrusdoftande kroppsoljan Goodness Glow All Over Dry Oil från M Picaut tog hem 
förstapriset som Årets kroppsvård på Sveriges största skönhetsgala, Swedish Beauty & Cosmetics 
Awards 2017.  

– Jag är jätteglad! Förra året vann vi i kategorin Årets ansiktsprodukt och nu vann oljan i den nya 
kroppsserien, helt otroligt! säger Mette Picaut om vinsten. 

Kroppsoljan Goodness Glow All Over Dry Oil fick 
första pris i kategorin Årets kroppsvård (över 300 
kronor) på den prestigefyllda skönhetsgalan 
Swedish Beauty & Cosmetics Awards 2017.  

”En kroppsolja som inte bara doftar som en 
citrusdröm utan dessutom mjukgör din hud på 
djupet. Ett svenskt hantverk med trovärdighet i 
en lyxig och elegant förpackning”, löd juryns 
motivering. 

– Det här är extra roligt eftersom den här oljan är 
lite av en personlig favorit, den är som ett serum 
för kroppen. Dessutom innehåller den nyponrosolja som är ovanligt i kroppsprodukter, det är en fin 
A-vitaminolja med anti age-effekt. Det är kul att mitt tänk med ansiktsbehandling för kroppen gett 
effekt, säger Mette Picaut. 

M Picauts nya kroppsprodukter kom ut på marknaden i vintras och är inspirerade av den flerfaldigt 
prisbelönta ansiktsserien.  

– Jag ville göra en serie som fungerar som en ansiktsbehandling, fast för hela kroppen. Huden slutar 
inte vid hakan, säger Mette Picaut. 

Goodness Glow All Over Dry Oil är en ultralätt lyxolja som går lätt in i huden. Förutom nyponrosolja 
innehåller den oljor och extrakt från havtorn, chiafrön, jojoba samt svenskodlad camelinaolja som 
verkar antiinflammatoriskt och lugnande. Tillsammans ger de huden en djupgående näringsboost, 
lyster och anti age-effekt.  

– Jag tror att en del av vinsten ligger i att oljan är så användbar, du kan ha den till både hår, hud och 
naglar. Dessutom är doften helt magisk, och naturlig, det är en upplyftande doft som man blir glad 
av. 

Och vinsten till M Picauts första kroppsolja har gett mersmak. 

– Vi har redan startat produktutvecklingen av en fjärde kroppsprodukt som kompletterar serien. 
Den beräknas komma ut vid årsskiftet 2017/2018, säger Mette Picaut. 

 

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