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Pressmeddelande 2019-02-14 

M Picaut vinnare av Årets kroppsvård 
Den nya kroppspeelingen Amazing Effortless Body Peel Mask vann Årets kroppsvård på Daisy Beauty 
Awards 2019.  

– Det här är framtidens hudvård, närproducerad ekolyx som levererar, säger Mette Picaut, grundare 
till den svenska skönhetssuccén. 

Amazing Effortless Body Peel Mask 
lanserades i november 2018 och är den 
fjärde produkten i M Picauts kroppsserie. 
Nu har den vunnit kategorin Årets 
kroppsvård på svenska skönhetsgalan 
Daisy Beauty Awards 2019.  

"Vem vill inte bli pånyttfödd av sin 
kroppsvård? Här är duschprodukten som 
funkar som en reset-knapp för din hud. En 
given badrumskompis när du vill kliva ur 
duschen som en ny människa." Så löd 
motiveringen när de 65 beautybloggarna i juryn för Daisy Beauty Awards 2019 sagt sitt.  

– Det är helt fantastiskt att få det här priset och en dubbel ära när det kommer från en jury bestående 
av Sveriges mest insatta skönhetselit. Om några kan, och känner till, hudvård så är det dessa, säger 
Mette Picaut. 

Tanken bakom Amazing Effortless Body Peel Mask är att den ska fungera som ansiktsbehandling, fast för 
kroppen. Därför har den både en peelingeffekt och verkar som en skönhetsmask. I produkten finns 
också en kärleksfull blinkning till Mettes man, Eric Picaut, Sales Manager på M Picauts kontor i Göteborg, 
genom sin ingrediens röda vindruvor.  

– Eftersom Eric kommer från Frankrike är det såklart lite extra kul med just extrakt från vindruvskärnor! 
Vi är, så vitt jag vet, först som svensk hudvårdsserie att använda oss av vindruvskärnor, vilket ligger helt i 
linje med vår vision. Att använda det allra bästa från naturen och vara i framkant med våra produkter, 
säger Mette Picaut. 

Vindruvskärnor är rika på vitaminer och antioxidanter vilket ger en anti age-effekt och skyddar huden 
mot fria radikaler. Dessutom innehåller kroppspeelingen naturlig salicylsyra från pilträdsbark som sveper 
bort gamla hudceller, sätter fart på cellförnyelsen och har en antiinflammatorisk effekt. Det gör 
peelingen perfekt för problemhud som kiratosis polaris (knottror på överarmarna) och akne. Som i alla 
M Picauts produkter är ingredienserna ekologiska och all tillverkning sker i Dalarna.   
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– Den här vinsten visar verkligen att grönt är lika effektivt, och mer därtill, än det gamla vanliga på 
hyllan. Ekolyx ger resultat, bygger upp hudens barriär och är laddat med den bästa näringen, säger 
Mette Picaut. 

– Jag tror helt ärligt att det här är framtidens hudvård, närproducerad ekolyx som levererar mer än vad 
man förväntar sig. Jag har mängder av nya idéer på gång och den här vinsten ger mig en kick att 
fortsätta resan! 
 

 

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