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Nyhet från M Picaut: ”Ett multiserum med 
pärlextrakt och PHA-syra” 
Pearl Luminous Gentle PHA Serum – ett nytt serum med mineralrikt pärlextrakt, lugnande lakritsrot 
och C-vitaminbomben indiskt krusbär från hyllade hudvårdsserien M Picaut Swedish Skincare. 
Nyheten Pearl Luminous Gentle PHA Serum är milt, men effektivt, och hjälper huden mot 
pigmentfläckar samt ger lyster och fräschör.  

– Det här är serumet jag själv drömt om! säger Mette Picaut, grundare och vd på M Picaut. 

Pearl Luminous Gentle PHA Serum är höstens nya stjärna från M 
Picaut. Tack vare bland annat pärlextrakt, AHA- och PHA-syra och 
lakritsrot jämnar den ut hudtonen, återfuktar hyn på djupet och ger 
en snäll, men långsiktigt effektiv, uppfräschning.  

– Det här serumet är något jag själv längtat efter. Det behandlar 
pigmentfläckar och jämnar ut hudtonen på ett naturligt sätt, tack vare 
AHA- och PHA-syra, lakritsrot, indiskt krusbär och mineralrikt 
pärlextrakt. Det avancerade fuktkomplexet är magiskt när det gäller 
att återfukta huden på djupet, säger Mette Picaut. 

Hon har länge saknat ett extra milt serum med AHA- och PHA-syra på 
marknaden. 

– Eftersom många har känslig hy kändes det viktigt att ta fram ett 
serum som är så skonsamt mot huden som möjligt, men ändå ger 
maximal effekt på djupet.  

PHA-syran är mild, samtidigt som den boostar huden med fukt, 
medan AHA-syrorna ger en anti age-effekt och skonsam exfoliering av huden. Resultatet är ett serum 
som du kan använda både dag och natt och som jämnar ut hudtonen, ger ny lyster och arbetar på fina 
linjer och rynkor. Pearl Luminous Gentle PHA Serum innehåller också betaglukaner som gör hyn mer 
motståndskraftig, lugnar rodnader och motverkar irritationer i huden. 

– Det här är ett multiserum som ger huden så otroligt mycket på en gång. Dels är det ett anti age-serum 
som arbetar på fina linjer och rynkor, dels jobbar det på att förbättra hudens textur. Sist, men inte 
minst, arbetar det mot pigmentfläckar och ger huden lyster och spänst.  

Pärlextraktet är rikt på antioxidanter och har lugnande egenskaper medan lakritsrot minimerar rodnad 
och ljusar upp pigmentfläckar. Det indiska krusbäret är en riktig C-vitaminbomb, ett enda bär innehåller 
åtta gånger mer C-vitamin än en apelsin. Precis som AHA- och PHA-syran arbetar det mot 
pigmentfläckar, ger en jämn och klar hudton och har en uppstramande effekt. 

– Vi strävar efter att alla våra produkter ska arbeta långsiktigt, utan att störa huden för mycket. Det ger 
alltid bäst resultat, säger Mette Picaut.  

M Picaut Swedish Skincare lanserar 
serumet Pearl Luminous Gentle PHA 
Serum. 

http://www.mettepicaut.se/
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Genomtänkt ekolyx som överraskar och ger långsiktig effekt, samtidigt som det är snällt mot både 
människa och miljö, är grundtanken bakom hela M Picauts hudvårdsserie.  

– Vi lever i en märklig tid där det är av allra högsta vikt att ta hand om sig själv, men även att ta hand om 
andra på bästa sätt. Att vara snäll kommer man långt med och det är viktigt. Det är något jag tycker att 
den här produkten är och står för. Vi är alla värda en liten pärla i livet! 

 

Pearl Luminous Gentle PHA Serum (30 ml) finns att köpa hos auktoriserade hudterapeuter, spa och 
utvalda webbshoppar. Rekommenderat pris är 849 kr hos återförsäljare. (Finns i kabin för salonger och 
spa, 150 ml.) 

 

Pearl Luminous Gentle PHA Serum 

● Jämnar ut pigmentfläckar. 
● Minimerar rodnad. 
● Ger en jämn och klar hudton. 
● Återfuktar på djupet.   
● Mjukar upp fina linjer och rynkor.  
● För normal, mogen, torr och/eller känslig hy.  
● Används morgon och/eller kväll efter rengöring. 

 

Ingredienser 

● Pärlextrakt är rikt på antioxidanter och har lugnande egenskaper.  
● Lactobionsyra (PHA) binder fukt och passar känslig hy. 
● Mandelsyra (AHA) har antiinflammatoriska egenskaper. 
● Glykolsyra (AHA) är djupverkande och reducerar fina linjer och rynkor.  
● Mjölksyra (AHA) ökar fukthalten i huden och slätar ut fina linjer. 
● Lakritsrot (EKO) jämnar ut pigmentfläckar, minimerar rodnad och har en lugnande, effekt.  
● Indiskt krusbär (EKO) skyddar huden mot oxidativ stress tack vare höga halter av C-vitamin.  
● Betaglukan motverkar hudirritationer och rodnader. Ser till att känslig hud klarar av eventuella 

påfrestningar bättre vid exfoliering.  
● Lågmolekylär hyaluronsyra ger spänst, smidighet och en “plumping-effekt”. 
● Hyaluronsyra (Veg.) skapar en effektiv fuktbarriär och har anti age-egenskaper. Ökar hudens 

förmåga att binda fukt.  
 

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