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Pressmeddelande 2015-08-21 

Glorious Green Foaming Cleanser - nytt från prisbelönta M Picaut Swedish Skincare  

”Lätt rengöringsmousse med 
magisk doft av citronmyrten” 
Lyxigt, läckert och ekologiskt. Det är ledorden för det hyllade svenska hudvårdsmärket M Picaut. 
Nu släpps nästa stjärna på skönhetshimlen; en lugnande och antiinflammatorisk rengöringsmousse 
med spännande ingredienser som citronmyrten, gurka och havtorn. 

Glorious Green Foaming Cleanser är en lätt och 
silkeslen rengöringsmousse med en härligt skummande 
effekt. Superbäret havtorn, som går som en 
signaturingrediens genom hela M Picauts 
hudvårdsserie, är fullproppad med vitaminer för huden, 
gurkvatten ger en fantastisk uppfräschande och 
renande effekt och extrakt från citronmyrten ger en 
naturlig doftupplevelse, samtidigt som den balanserar 
och lugnar huden. 

– Det här är mer än bara rengöring. Glorious Green 
Foaming Cleanser är som en liten spa-ritual för 
ansiktet. Citronmyrtenextrakt är en nyhet som doftar 
magiskt och skänker sinnet ro samtidigt som den gör 
underverk för huden, säger Mette Picaut, grundare till 
M Picaut Swedish Skincare. 

Rengöringsmoussen är extremt hudvänlig och de 
ekologiska råvarorna rengör den känsliga huden på 
ansiktet skonsamt utan att torka ut. Den skummande 
effekten bidrar till en lyxig och len känsla. Här finns 
ingen risk för att huden känns stram eller torr efter 
rengöring. 

– Eftersom moussen är så frisk och lätt i konsistensen 
kommer den att uppskattas extra mycket av de som 
har en blandhy eller fet hy. Den är perfekt när du vill ha 
en lättare cleanser och passar alla åldrar och hudtyper 
perfekt, både såväl kvinnor som män, berättar Mette Picaut. 

Precis som alla produkter i den svenska hudvårdsserien bygger formulan på gröna principer och är 
utan tillsatt doft. 

 
Glorious Green Foaming Cleanser (150 ml) lanseras i augusti 2015 och finns att köpa hos utvalda 
webbshoppar, auktoriserade hudterapeuter och spa. Rekommenderat pris är 329 kr till slutkund. 
 

 

 

M Picaut Swedish Skincare lanserar Glorious Green 
Foaming Cleanser - speciellt framtagen för att ge 
mild, skonsam rengöring till alla hudtyper. 
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Glorious Green Foaming Cleanser 

• Rengöringsmousse med lugnande och uppfriskande ingredienser. 

• Erbjuder anti-inflammatoriska egenskaper. 

• Ekologiska råvaror. 

• Extrakt av citronmyrten ger naturlig doftupplevelse och balanserar huden. 

• Gurkvatten ger huden en uppfriskande boost. 

• Havtorn vitaminbombar och lugnar huden. 

 

För mer information  

Mette Picaut, grundare och vd   

Mail: info@mettepicaut.se, Tel: 070-974 18 73  
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