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Pressmeddelande 2017-11-20  

Första pris i Tara Beauty Awards 2017:  

M Picaut vinnare av Årets Nattmask  
Optimal återfuktning med lyxigt extrakt från halvädelstenen malakit. Det är den lyckade 

kombinationen i Hydra Lagoon Overnight Mask. Nu har ansiktsmasken från M Picaut vunnit pris som 

Årets Nattmask på Tara Beauty Awards 2017.    

Varje år korar tidningen Tara de bästa 

skönhetsprodukterna. I år blev M Picauts ”allt i ett”-

mask Hydra Lagoon Overnight Mask vinnare med 

motiveringen: ”Ingredienser som stimulerar elastin- 

och kollagenaktiviteten gör att du kan sova dig snygg. 

Plus för att den är ekologisk."   

– Vem drömmer inte om att sova med en exklusiv 

askungemask av halvädelsten och massor av fukt? 

Den går dessutom att använda 10-15 minuter på 

dagen som en ”snabb fix”. Som med så många av våra 

produkter har vi lyckats se konsumentens behov och 

ta fram ”allt i ett”-produkter. De flesta vill undvika 

krångliga hudvårdsrutiner, säger Mette Picaut, 

grundare till hudvårdssuccén.  

Hydra Lagoon Overnight Mask innehåller näringsrik avokadoolja som reparerar hudcellerna och lindrar 

irriterad hud, hyaluronsyra som ökar hudens förmåga att binda fukt, amarantfröolja som bygger upp 

hudens kollagenproduktion och den gröna halvädelstenen malakit som är mycket mineralrik och verkar 

lugnande och skyddande. Masken har en anti age-effekt och kan användas över natten för extra 

fuktboost.  

– I dag finns en flod av produkter. Vår målsättning är att lansera tidlösa klassiker och den visionen 

påverkar allt jag gör. Jag experimenterar med många projekt, men bara det allra bästa når hela vägen 

fram till marknaden, säger Mette Picaut.  

I år har M Picauts närproducerade och ekolyxiga hudvårdsprodukter vunnit pris på bland annat Swedish 

Beauty & Cosmetic Awards, Organic Beauty Awards, Beauty Shortlist Awards i Storbritannien och nu 

också Tara Beauty Awards.   

– Vi kan titulera oss "Sveriges mest prisbelönta hudvårdsmärke", inte bara inom naturlig skönhet utan i 

alla kategorier! Det är stort.   
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Under våren 2018 kommer M Picaut att lansera en ny produkt till sin uppskattade kroppsserie där 

produkterna fungerar som en ansiktsbehandling, fast för hela kroppen.   

– Jag är väldigt taggad att ta fram fler produkter som både sticker ut och gör skillnad för huden och 

passar både kvinnor och män, olika åldrar och hudtyper. Jag tror att många längtar efter att unna sig lite 

lyx i vardagen. M Picaut står för svensk närproducerad ekolyx som tänker på både människa och miljö, 

säger Mette Picaut.  
 

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