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Havtornet består av 190 bio-aktiva ämnen som tillsam-
mans revitaliserar, skyddar och läker huden. Den används 
som Anti Age-ingrediens i vårt serum, crème, rengöring, 
peeling, ögoncrème och i massageoljorna. Tack vare den 
extremt höga halten av nyttiga och ovanliga fettsyror, anti-
inflammatoriska ämnen, vitaminer och sin förmåga att  
agera transdermalt (d.v.s gå ner i de djupare skikten i 
huden) är den hyllad inom Anti Age. Pigmentering kan 
också förbättras med tiden, tack vare höga doser av 
naturlig vitamin A. Den passar även känslig hud och är 
känd för sin effektivitet när det gäller att balansera och 
läka hudproblem. Havtornets förmåga att förbättra eksem 
och acne är internationellt känd. Forskning har visat att 
havtornet kan förbättra metabolismen i huden och sakta 
ner åldrandeprocessen, tack vare extremt höga doser av 
vitamin A och Tokoferoler (vitamin E). Den har även en  
dokumenterad effekt på behandling av brännskador,  
dermatitis och acne. Ryska astronauter använder havtorns-
oljan för att skydda huden mot strålning i rymden.

Havtornet är känt sedan tusentals år för sin helande verkan. 
Extraktet från fruktköttet, som vi använder i våra M Picaut-
produkter, har relativt nyligen blivit tillgängligt för kosmetik-
branschen och är idag hyllat inom skönhetsindustrin.

Låt oss presentera;
Havtornsserien!

Några av havtornets många fördelar:
Quercetin: en flavonoid. Sägs vara naturens främsta antiinflammatoriska ingrediens. Fungerar som en antihistamin. 
Hjälper problemhud.
Betakarotiner: och karotiner skyddar huden från skador av sol. 
Salicylic acid: är antiinflammatorisk och har en mild exfolierande verkan. Cellförnyande.
Ferulic acid: antioxidant, anti-microbiell och antiinflammatorisk. Renande.
Palmitoleic acid (Omega 7). Unik fettsyra, som saktar ner hudens åldrande. Anti Age.
Flavonoider som kaemperol och isorhamneti, bekämpar infektioner, stärker väggarna i de små kapillärerna och hjälper 
skadad hud. Reparerande. Höga doser pro-vitamin A, C och E (tokopheroler), samt vitamin B, zink, järn, kalcium och 
magnesium. Anti Age.
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Alger: 
Extremt mineralrik och fuktbevarande ingrediens.

Aloe Vera (Eko)
Den mest verksamma sorten av Aloe Vera har en tusenårig tradi-
tion som läkeväxt. Innehåller hela 75 aktiva substanser och har fan-
tastiska egenskaper, bl.a. läkande och fuktighetsbevarande, samt 
påskyndar den naturliga celltillväxten. Är basen i vårt ansiktsvatten.

Ametist
En lila halvädelsten som sägs kunna dämpa inflammation och  
rodnad i huden.
 
Aprikoskärnolja (Eko)
Mild olja rik på naturligt A-vitamin. Tillför huden näring och gör 
den mjuk och len.

Avokadoolja (Eko) 
Hög halt av Oleic Acid (Omega 9) som binder fukt i huden och ger 
en sammetsmjuk känsla. Reparerar hudcellerna samt lindrar vid 
irritation och rodnad. En mild olja som lindrar torr hud, eksem och 
ger näring på djupet. Innehåller ett 25-tal vitala ämnen inklusive 
vitaminerna A, B, C, E och K samt potassium. 

Bakuchiol
En lovprisad ingrediens utvunnen ur växtriket. Bioaktiva ämnen 
stimulerar kollagen och minskar ålderstecken som fina linjer och 
rynkor, ojämn hudton och torrhet. Kan även fungera bra för acne  
och obalanserad hud, ger mindre synliga porer. Känd som det 
bästa ”retinol–alternativet”, eftersom dess goda egenskaper på 
huden liknar dem du får av traditionell retinol fast utan irritationen.  
Bakuchiol boostas gärna med andra ingredienser t.ex. peptider  
eller AHA syra. Går att kombinera med övriga krämer och serum 
utan problem. Utvinns ur Babachiplantan, en buske med lila blommor.

Bisabolol
Dämpar känslighet och rodnad i huden, skyddar mot yttre påfrestnin-
gar. Utvunnet ur kamomillblomman.

Broccoliolja (Eko) 
En lätt och lyxig olja som fungerar som en mild detox för huden.  
Tack vare sin ovanliga komposition och höga koncentration av 
Omega 9- fettsyran Erucic acid ger den en nästan silikonliknande 
effekt, den känns lätt och glider på huden. Ger ett perfekt makeup 
underlag. Extremt näringsrik och rik på vitamin A, B6, C. (Vitamin 
A (Retinol) 1500 - 1800 IU/ 100 g helt i naturlig form.) Antiinflam-
matorisk; Fettsyran arachidonic acid reducerar inflammationer och 
dämpar rodnad i huden. Oljan binder fukthalten i huden och sägs 
kunna motverka acne. Räknas också som en mycket fuktgivande olja.

Bärnstensextrakt
Sägs kunna stärka hudbarriären och skydda mot uttorkning.

Camelina Olja (Eko): 
En närproducerad svensk olja med högt innehåll av Omega 3 och 
vit. E.

Ceramider 
Vi använder tre olika sorters ceramider, varav en sort är en s.k. 
short chain ceramide, en phytoshingosine som stimulerar huden 
att själv bilda sina egna ceramider. Man kan likna serumet som i en 
del av ”ett andra hud-koncept” De övriga två är ”long chain cera-
mides”, som bl.a. arbetar med att hjälpa torr hud, hålla fuktnivån på 
topp och reparera barriären. Ceramiderna är väl dokumenterade 
ingredienser, säkra, naturliga och beprövade. De kallas också ”skin 
identical ingredienser”, eftersom de liknar hudens egna byggstenar.

Våra nyckelingredienser

Citronmyrten (Eko)
Upplyftande på sinnet och är mer antiseptisk än Tea Treeolja, vilket 
är perfekt vid hudproblem. 
 
Farnesyl Acetate
En naturlig komponent i huden som även finns i bl.a. grönsaker. 
Hjälper huden att kontrollera och reglera produktionen av sebum. 
Även effektiv för att ge ökad elasticitet och för att öka hudens egen 
förmåga att binda fukt.

Fucogel
Effektiv fuktbindare som både återfuktar och stärker en känslig hud.

Glycerin
Vi använder ett naturligt växtglycerin, som är vanligt i ekoprodukter.

Glukosaminkomplex: 
Även kallad “tredje generationens hyaluronsyra”, aktiverar hudens 
egna förmåga att bygga upp fuktdepåerna på djupet. Ökar fast-
heten, ger en fylligare hud.

Glukosider (Eko)
Vi använder en grupp av glukosider utvunna ur bl.a. solhatts- 
blomman. Dessa aktiva ingredienser förebygger och minimerar 
sensitiviserad, röd hy och irritationer. Kan lindra rosacea (27%  
förbättring enligt studie från labbet). Dämpar samt håller inflamma-
tioner i schack. Patenterad formula. 

Gurkjuice 
Reparerar, återfuktar och vitaliserar. Motverkar stora porer och ger 
en klarare och fräschare hud. Ger lyster och lugnar.

Glykolsyra (AHA) 
Djupverkande, reducerar fina linjer och rynkor.

Havreextrakt (Eko)
Innehåller en hög halt av Sillicic Acid som är väldigt lugnande samt 
kan förbättra eksem eller brännskador. Betaglukanerna i havren är 
också väldigt positiva för problemhud. Kan hjälpa acne, oren hud, 
psoriasis och minskar klåda. Havre påverkar även hudens yttersta 
lager för en milt sammandragande effekt. Irritationsdämpande och 
fuktgivande.

Havtorn (Eko)
Havtorn har använts i traditionell kinesisk medicin sedan 800-talet. 
De är kända för att kunna bromsa åldrande av huden och passar 
därför perfekt till Anti Age-behandling, antipigmentering och det 
känsliga området kring ögonen. 

Hesperidin
En bioflavonoid utvunnen ur citrusfrukter, stärker kapillärerna  
tillsammans med peptider som förbättrar lymfdränaget och min-
skar uppkomsten av svullnader och mörka ringar under ögonen.

Hjortron
Bäret från norra Sveriges skogar, ger en strålande hud med ny 
energi och en jämnare hudton. Innehåller en extremt hög halt av 
vit. C och E. Dämpar känslighet, rödhet och acne.

Hyaluronsyra, högmolekylär 
Ökar dramatiskt hudens förmåga att binda fukt. Den högmole-
kylära formen av hyaluronsyra skapar en fuktbarriär som stärker 
huden och bidrar till återfuktning, läkning och elasticitet.

Hyaluronsyra, lågmolekylär 
Stimulerar kollagen och elastin för en fastare hud. Den lågmoleky-
lära formen av hyaluronsyra underlättar penetrationen och ger en 
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fuktgivande effekt på djupet samt förebygger inflammationer.

Indiskt krusbär (Eko) 
Ger en jämn och klar hudton och skyddar mot oxidativ stress tack 
vare höga halter av C-vitamin. Uppstramande.

Jojobaolja (Eko)
En gyllengul olja med en unik sammansättning av fettsyror, som 
snabbt går in i huden och binder dess fuktighet. Fantastisk törst-
släckare för torr hy. Ger en sammetslen yta.

Kakaosmör (Eko)
Antioxidantrik och mjukgörande. Traditionellt använt mot rynkor 
och ger en mjuk och len hy. Används i nästan alla våra produkter.

Karotenoider
Pigmentämnen från morotsextrakt, här används oljan exklusivt 
ifrån både morotens rot och frö. Den mest kända karotenoiden är 
betakaroten, en guldgruva för näring, som dessutom ger en härlig 
och solkysst hy.  Skyddar även huden mot skador orsakade av blått 
(HEV) ljus. Vi har en extra boost av B-Karoten i vår Gold Magician, 
för att ge huden högsta möjliga välmående.

Kokosolja (Eko) 
Även kallad “Skin Food”. Går in snabbt i huden och ökar fukthalten 
markant. Ger ett visst skydd från solens strålar. Antibakteriell ver-
kan. Bra för torr hy, eksem, Anti Age.

Lactobionsyra (PHA)
Mycket mild, binder fukt, passar känslig hy.

Lakritsrot (Eko) 
Populär i ”skin lightening-produkter”. Uppljusande, lugnande,  
utjämnande egenskaper och minimerar rodnad. 

Malakit
Lugnar och skyddar stressad hud, antioxidant och mineralrik.

Mandelsyra (AHA) 
Antiinflammatoriska egenskaper, renande verkan.

Mjölksyra (AHA) 
Ökar fukthalten i huden, slätar ut fina linjer.

Niacinamid (Vit. B3) 
Superingrediens som stärker upp hudens barriär, minskar fina  
linjer och förstorade porer, förbättrar pigmentsfläckar och håller 
huden klar. Inflammationshämmande genom att den hämmar ett 
proteinkomplex i huden.

Nyponrosolja (Eko)
En skönhetsolja som fått ikonstatus, kallas ibland för ”the-skin- 
vitamin”.

Oliv (Eko)
I gamla Grekland använde man det ”flytande guldet” för att 
stärka huden och skänka den evig ungdom. Oliven har fantastiska 
fukt-givande egenskaper och ger ett skydd som även bibehåller 
hudens fukthalt. Vår emulgering är utvunnen ur oliv.
 
Panthenyl Triacetate (Vit. B3)
Reducerar och lugnar hudinflammationer och fungerar som en 
viktig byggsten i huden. Bra vid hudproblem.

Pentavitin (Veg. och Ecocert.) 
Skapar en djupgående fuktreservoar under 72 h. Kallad för ”the 
moisture magnet”.

Våra nyckelingredienser

Peptider
Vår effektiva kombination av lipo-peptider ger en synlig minskning 
av rynkor med 45 % redan efter 2 månaders användning. Peptider 
är kedjor av naturligt förekommande aminosyror, som stimulerar 
produktionen av bl.a. kollagen. Brist på kollagen är en av huvud-
orsakerna till att huden åldras, p.g.a. en lägre proteinhalt.

Phragmites Kharka (Eko)
Ett kinesiskt vass som har antiinflammatorisk verkan, som gör att 
den har anti redness-egenskaper, är lugnande och återställer 
hudens naturliga balans. Ingår i ett patent.

Poria Cocos (Eko)
Naturligt extrakt utvunnet ur en svamp traditionellt använd i 
kinesisk medicin. Användes i forna Kina av hovdamerna för att ge 
huden lyster, återställa fukt och förebygga pigmentfläckar.

Prebiotika
(Inulin, fruktos) Ger näring till hudens goda bakterier, balanserar
hudproblem. En friskare mikroflora bidrar till en mer motstånds- 
kraftig, friskare och vackrare hy.

Probiotika
Goda bakterier som stärker hudens mikroflora.

Pärla 
Antioxidantrikt extrakt med uppljusande och lugnande egenskaper. 
Ger en fastare och mer återfuktad hud. 

Ricinolja (Eko)
Olja med unik ricinsyra som är antiinflammatorisk, och skyddande. 
Används i vår rengöring. Löser smart upp smuts och fett enligt 
”fett-löser-fett-principen”.

Rosenkvarts
En rosa halvädelsten som lugnar och ger balans.

Rosmarin (Eko)
En helt naturlig men kraftfull antioxidant, som är välgörande för 
huden.

Rubin
En röd ädelsten som sägs kunna stärka och vitalisera huden.

Sheasmör (Eko)
Ett näringsrikt och fuktbindande smör med höga halter av nyttiga 
fettsyror, vitaminer och antioxidanter. Antioxidanterna kan hjälpa 
till att skydda kroppens celler mot fria radikaler och kan även 
hjälpa till att skydda mot viss UV-strålning från solen.
Naturlig vitamin A och E är kända för att ge en anti aging-effekt för 
huden. Produktionen av kollagen stimuleras, samtidigt som huden 
får mycket näring och fukt och motverkar uppkomsten av fina 
linjer och rynkor. Sheasmör är milt och går snabbt in i huden, är 
välgörande för torr hud. Även bra för gravida.
Sheasmöret i våra produkter kommer från ett kvinnokooperativ i 
Ghana, där nötterna tas om hand och bearbetas enligt traditionella 
metoder. Verksamheten ger kvinnorna en stabil inkomst.

Sockerbeta (Eko)
En 24 h patenterad fukt formula från sockerbetsextrakt som ger 
maximalt återfuktning. Huden blir len och återfuktad på djupet.

Solrosolja (Eko)
Vi använder en unik sort, mycket rik på vit. E. Även rik på vit. B1, 
B2 och proteiner. En mild olja som lätt går in i huden och har en 
mjukgörande och vårdande effekt.
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Squalane
Är utvunnen ur Oliv och är den mer stabila formen. Balanserar 
hudens oljeproduktion, ger fukt till huden, håller huden mjuk och 
smidig och motverkar pigmentfläckar. Antiinflammatorisk och kan 
därför motverka eksem och psoriasis. Populär Anti Age-olja, kan 
motverka solskador. Bra för känslig hy. Boostar också effekten av 
andra aktiva ämnen, tex HA-syra, då den hjälper till som tranportör.

Tamarindfrukt 
Ett nytt grönt biopatent utvunnet ur tamarindfrukt som bildar en 
skyddande film. Reglerar hudens fukthalt, reducerar fina linjer och 
ökar hudens elasticitet. 

Vit. E
Ger starkt skydd mot fria radikaler, något som förebygger hudens 
för tidiga åldrande. Studier visar att vit. E skyddar och reducerar 
UV-skador. Ger också ett gott antiinflammatoriskt skydd, bra vid 
hudproblem.

Trollhassel (Eko)
Även kallad Hamameliss. Har en lindrande och sammandragande
effekt på hudens porer och är dessutom bakteriehämmande,  
vilket gör den bra för hudproblem. Traditionellt använd av  
Nordamerikas indianer.

Veteprotein (Eko)
Innehåller naturliga oligosaccarider som ger en fuktgivande  
effekt och balanserar huden. Ingår i emulgeringen.

Vild Jam och naturliga Phytosteroler 
Ett patenterat komplex som förbättrar hudens kondition på djupet 
samt reglerar torrhet och obalanser. Vårt extrakt är framtaget för  
kosmetiskt bruk och är inte jämförbart med de med medicinska 
krämer som finns på marknaden.

Våra nyckelingredienser
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• Fri från tvål, sulfater och tensider
• Torkar inte ut huden, vårdande
• Makeup remover

Våra ingredienser:
Aqua (renat vatten), Helianthus Annuus Hybrid Oil (solrosolja)*, Glycerin 
Oleate (från olivolja)*, Glyceryl Stereate (från olivolja)*, Olivoyl Hydro-
lyzed Wheat Protein (från olivolja och vete)*, Glycerin (från kokosolja)*, 
Sodium Olivoyl Glutamate (från olivolja)*, Ricinus Communis Seed Oil 
(Ricinolja)*, Cetearyl Alcohol (från kokosolja), Theobroma Cacao Seed 
Butter (kakaosmör)*, Phenoxyethanol (konservering), Potassium Sorbate 
(mild konservering), Hippophae Rhamnoides Fruit Extract (havtorns-
fröolja)*, Caprylic/Capric Triglyceride (från kokos-olja), Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract (Rosmarin Antioxidant)*, Parfum (alergenfri doft), 
Potassium Hydroxide, Citric Acid.

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar
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.  Nourishing

Cleanser

Volym:
500 ml kabin, 100 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper. Speciellt bra för torr, normal och känslig 
hy, t.ex. acnehud med yttorrhet.

Funktion:
Rengörande, närande, läkande och mjukgörande.

Fördelar:
Helt fri från tvål, sulfater och syntetiska tensider. 
Supermild. Gör huden sammetsmjuk. Bra för acnehud 
med yttorrhet och generellt känslig hy.

Beskrivning:
Nourishing Cleanser är en 100 % tvål- och sulfatfri rengörings-
crème som skonsamt men effektivt tar bort makeup utan att 
torka ut eller irritera huden. Innehåller ekologiska oljor och 
närande havtornsextrakt.

Användning:
1.  Applicera rikligt i två steg.
2. Fokusera först på ögonmakeup. Detta lyfts bort med ”fett-löser-

fett-principen”.
3. Skölj av med ljummet vatten och en sponge.

Våra huvudingredienser:
Havtornsextrakt (Eko): Havtorn har varit känt i tusentals år i kinesisk 
medicin för sin helande verkan och förmåga att bromsa hudens 
åldrande. Extraktet kommer från både fruktköttet och havtornsfröet för 
maximal effekt. Är antiinflammatorisk, läkande, Anti Age.
Olivolja (Eko): Rik på antioxidanter. Gör huden mjuk och smidig och 
förstärker dess naturliga skyddsbarriär. Används här som en naturlig 
emulgator/förtjockare.
Kakaosmör (Eko): Antioxidantrikt och mjukgörande. Traditionellt
använt mot rynkor och ger en sammetslen hy.
Solrosolja (Eko): Rik på B1, B2 och proteiner. En mild olja som går lätt 
in i huden och har en mjukgörande och vårdande effekt.
Ricinolja (Eko): Rengörande olja, som smart löser upp smuts och fett 
enligt ”fett-löser-fett-principen”.
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• Rengör varsamt med lätt citrusdoft 
• Tar fram hudens egen naturliga lyster 
• Renar, lugnar och mjukgör

Våra ingredienser:
Aqua Purificata (Water), Sodium Cocoyl Glutamate (Coconut and 
Veg.)*, Glycerin (Source Coconut)*, Cucumis Sativus Fruit Water  
(Cucumber), Cocamidopropyl Betaine (Coconut and Veg.)*,  
Hippophae Rhamnoides Fruit Extract (Seabuckthorne), Backhousia  
Citriodora Leaf Extract (Lemon Myrtle)*, Allantoin (Source Comfrey), 
Lactic Acid (Plant Origin)*, Sodium Levulinate (From Sugarbeet)*, 
Potassium Sorbate (Natural Preservative), Sodium Benzoate (Natural 
Preservative), Citral (From Lemon Myrtle)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Glorious Green
Foaming Cleanser

Volym:
500 ml kabin, 150 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper, även känslig hud, fet hy eller vid hud-
problem. Perfekt även till män.

Funktion:
Rengörande, skummande, lugnande, antiinflammatorisk, 
uppfräschande.

Fördelar:
En supermild cleanser som varken torkar ut eller  
irriterar huden. Både snäll och effektiv. Doften har  
fått massor av beröm i media, den är magisk. Skänker 
ro och balanserar sinnet. Produkten tar även bort  
”normalt” med make up. Huden stramar inte och  
upplevs som återfuktad efteråt. 

Beskrivning:
Glorious Green Foaming Cleanser är en silkeslen, skummande 
rengöring med en bas av gurkjuice, havtorn, citronmyrten och milda 
ekologiska sockertensider. Fräschar upp, lugnar och balanserar huden. 
Doftar lätt av citrus. Sulfatfri.

Användning:
1. Fukta ansiktet och pumpa ut lite löddrande mousse. Applicera på 

ansikte och hals. Massera försiktigt. Använd gärna en rengörings-
svamp.

2. Skölj av med ljummet vatten och upprepa vid behov. 

Våra huvudingredienser:
Havtornsextrakt (Eko): Havtorn har varit känt i tusentals år i kinesisk 
medicin för sin helande verkan och förmåga att bromsa hudens ål-
drande. Är anti-inflammatorisk, läkande, 190 aktiva ämnen, Anti Age. 
Gurkjuice: Reparerar, återfuktar och vitaliserar. Motverkar stora porer 
och ger en klarare hud. Ger lyster och lugnar.
Citronmyrten: Upplyftande på sinnet och är mer antiseptisk än Tea 
Tree-olja, vilket är perfekt vid hudproblem.
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• Stärker hudens mikrobiom
• Rengör varsamt utan att störa huden 
• Make-up remover och rengöring i ett.

Våra ingredienser:
Caprylic/Capric Triglyceride (From Coconut Oil), Helianthus Annuus 
Seed Oil (Sunflower Oil)*, Glycerin (From Coconut Oil)*, Prunus Arme-
niaca Kernel Oil (Apricot Kernel Oil)*, Aqua Purificata (Water), Sucrose 
Laurate (Natural Thickener), Sucrose Stearate (Natural Thickener), Lacto-
bacillus Ferment Lysate Filtrate (Probiotics)*, Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate (From Radish Root), Farnesyl Acetate (Source Veg.)*, 
Panthenyl Triacetate (B-vit)*, Inulin (From Chicory Root/Prebiotics), Hip-
pophae Rhamnoides Fruit Extract (Seabuckthorne)*, Populus Tremu-
loides Bark Extract (Aspen Bark), Tocopheryl Acetate (Vit E)*, Bisabolol 
(from Camomile), Rubus Chamaemorus Fruit Extract (Cloudberry)*, Ros-
marinus Officinalis Leaf Extract (Rosemary)* , Amber Powder (Amber 
Gemstone), Fructose (Fruit Sugar/ Prebiotics)*, Tocopherol (Vit E)* Gly-
cine Soja Oil (Soy Bean Oil)*, Beta-Sitosterol (Source Plants)*, Squalene 
(Veg. Source), Xanthan Gum (Natural Thickener)*, Vanillin (Scent), Lactic 
Acid (pH balance), Sodium Benzoate (Natural Preservative), Potassium 
Sorbate (Natural Preservative) , Phenoxyethanol (Preservation), Alcohol 
(Less than 0,0001%)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Golden Amber 
Probiotic Cleansing Balm

Volym:
400 ml kabin, 125 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper.

Funktion:
Rengörande, Make up-remover, lugnande, stärkande, 
antiinflammatorisk.

Fördelar:
Smälter effektivt bort make up, rengör på djupet, 
lämnar huden återfuktad och sammetsmjuk.

Beskrivning:
En lyxig rengöringsbalm med Hjortron och Bärnstensextrakt som 
sveper bort makeup, solskydd, föroreningar och smuts utan att störa  
eller irritera huden. Omvandlas till en fräsch och silkeslen 
mjölkrengöring vid kontakt vid vatten. Prebiotika och Probiotika stödjer 
och stärker hudens goda bakterier för en balanserad och friskare hy. 
C-vitaminrik Havtorn och närande Aprikoskärnolja kombinerat med 
ekologiska ingredienser gör produkten till en fantastisk pre-cleanser 
eller cleanser, både morgon och kväll.

Användning:
1. Massera in en liten mängd, på torr eller lätt fuktad hy.
2. Tillsätt ljummet vatten för att omvandla balmen till en mjölkig emulsion.
3. Skölj av. Lägg gärna till Glorious Green Foaming Cleanser som  

dubbelrengöring.

Våra huvudingredienser:
Prebiotika: (Inulin, fruktos) Ger näring till hudens goda bakterier, bal-
anserar hudproblem.
Probiotika: (Lactobacillus Ferment Lysate) Goda bakterier som stärker 
hudens mikroflora.
Bärnstensextrakt: Sägs kunna stärka hudbarriären och skydda mot 
uttorkning. 
Hjortron: Bäret från norra Sveriges skogar, ger en strålande hud med 
ny energi och en jämnare hudton. Innehåller en extremt hög halt av vit 
C och E vit. Dämpar känslighet, rödhet och acne.
Bisabolol: Dämpar känslighet och rodnad i huden, skyddar mot yttre 
påfrestningar. Utvunnet ur kamomillblomman.
Havtornsextrakt (Eko): Känt för sin helande verkan och förmåga att 
bromsa hudens åldrande. Antiinflammatoriskt och läkande, innehåller 
190 aktiva ämnen, Anti Age.
Sebum Reducerande Komplex: Vit B5 tillsammans med Farnesyl  
Acetate hjälper till att kontrollera överproduktion av sebum.
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• Ökar celluppbyggnaden
• Lätt sammandragande på porerna
• Förbereder huden för vårdande produkter

Våra ingredienser:
Aloe Barbadensis Leaf Extract (Aloe Vera Barbadensis)*,  
Aqua (renat vatten), Glycerin (från kokosoja)*, Hamamelis Virginiana 
Extract (trollhassel)*, Alcohol (konservering – ekologiskt framtagen), 
Phenoxyethanol (konservering), Potassium Sorbate (mild konservering)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Hydrating
Water

Volym:
500 ml kabin, 100 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper. Återfuktande för normal till torr hud.  
Även fördelaktig för fet hud tack vare renande  
trollhassel.

Funktion:
Lätt astringerande, antiinflammatorisk, stimulerande.

Fördelar:
Balanserande och intensivt återfuktande, passar både 
kvinnor och män. Innehåller över 90% ekologisk och 
Fair Trade aloe vera. 

Beskrivning:
Hydrating Water är ett ansiktsvatten i sprayform som ger en intensiv 
återfuktning och balanserar hyn, samtidigt som det tar bort de sista 
resterna av makeup. Baserad på aloe vera och trollhassel som tillsam-
mans gör huden fräsch och strålande. Väldigt fin som ansiktsvatten, 
framför datorn, på flygresor som after sun för att behålla solbrännan 
längre eller efter rakning.  
Kan med fördel även användas av män. 

Användning:
1. Applicera på en bomullsrondell för att förbereda huden för  
 återfuktning.
2. Dränk gärna in två bomullsrondeller som ögonpads.

Våra huvudingredienser:
Aloe Vera Barbadensis: (Eko) Den mest verksamma sorten av  
aloe vera, som innehåller hela 60 aktiva substanser. Fantastiska egen-
skaper, bl.a. läkande och fuktighetsbevarande, samt påskyndar  
den naturliga celltillväxten. Har en tusenårig tradition som läkeväxt.
Trollhassel: (Eko) Även kallad Hamameliss. Har en lindrande och  
något sammandragande effekt på porerna och är dessutom  
bakteriehämmande. Använts traditionellt av Nordamerikas indianer.
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• Peeling- och ansiktsmask i ett
• Ger intensiv näring och ny lyster
• Antiredness-extrakt lugnar och skyddar

Våra ingredienser:
Agua (renat vatten), Helianthus Annuus Hybrid Oil (solrosolja)*,  
Glycerin (from Cocoanut Oil)*, Hydrogenated Jojoba Wax (Microbeads 
from Jojoba), Phragmites Kharka Extract (from Reed)*, Poria Cocos Ex-
tract (from Mushroom)*, Olivoyl Hydrolyzed Wheat protein (from Olive 
and Wheat)*, Theobroma Cacao Seed Butter (Cocoa Butter)*, Cetearyl 
Alcohol (from Cocoanut Oil), Ricinus Communis Seed Oil (Castor Oil)*, 
Potassium PCA (Natural Salts), Hippophae Rhamnoides Fruit Extract 
(havtorn)*, Allatoin (extract from Comfrey), Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract (Rosemary Antioxidant)*, Glycerine Oleate (from Olive Oil)*, Eth-
ylhexyl Glycerine (Preservative), Potassium Hydroxide, Phenoxy-ethanol 
(Preservative), Xanthan Gum (from Corn), Parfume (Hypo-allergic scent), 
Citric Acid (pH regulator).

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Exfoliating
Peel Mask

Volym:
200 ml kabin, 50 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper. (Peeling rekommenderas inte till den allra 
känsligaste hudtypen.)

Funktion:
Peeling med anti redness-funktion, närande och mjuk-
görande.

Fördelar:
Peelar varsamt och stärker huden. Gör huden mycket 
mjuk med ny lyster.

Beskrivning:
Exfoliating Peel Mask är en smart kombination av peeling och intensiv-
verkande mask som varsamt ta bort exfolierar, ger huden näring och 
ny lyster. Mikropärlor från jojoba exfolierar medan havtorn, phragmites 
och poria cocos extract lugnar, vitaliserar och ger ny energi. Stärker 
hudens egen barriärfunktion. Phragmites Kharka och Poria Cocos har 
i studier visat sig stärka keratinocyterna i hudens översta hudlager, 
den cell som dominerar i överhuden och bygger upp ett fysiskt skydd. 
Huden blir starkare, tåligare och minskar risken för att den skall bli 
känslig. Patentet skyddar huden mot yttre stress och återuppbygger en 
lipid barriär.

Användning:
1. Applicera rikligt med den krämiga peelingen.
2. Peela först. Låt verka under 10–15 min som mask.
3. Skölj av med ljummet vatten och en sponge.

Våra huvudingredienser:
Phragmites Kharka: (Eko) Ett vass med antiinflammatorisk och lugnande 
verkan som återställer hudens naturliga balans.
Poria Cocos: (Eko) Naturligt extrakt som användes av hovdamerna
i det gamla Kina för att ge huden ny lyster, återställa fukt och förebygga 
pigmentsfläckar.
Havtorn: (Eko) Känd för sin höga halt av naturlig vit. C och anti- 
oxidanter som stärker hudens barriärfunktion.
Aprikosolja: (Eko) Rik på naturlig vit. A.
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• Rik, reparerande, ger fasthet
• Ökar fuktnivån, fyller ut fina linjer
• Perfekt för en trött, glåmig hy

Våra ingredienser:
Aqua Purificata (Water), Persea Gratissima Oil (Avocado Oil)*,  
Glycerin (From Coconut Oil)*, Squalane (Source Olive Oil)*, Cetyl  
Alcohol, Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein (From Olive and Wheat)*, 
Theobroma Cacao Seed Butter (Cocoa Butter)*, Saccharide Isomerate 
(Pentavitin, Plant Derived), Glyceryl Stearate, Glyceryl Oleate, Cetearyl 
Alcohol, Niacinamide (Vit B3), Sodium Hyaluronate (Veg. Hyaluronic 
Acid), Malachite Extract (Malachite Gemstone Extract), Avena Sativa 
Kernel Extract (Oat Extract), Tocopheryl Acetate (Vit E)*, Allantoin 
(Source Comfrey), Tocopherol (Vit E)*, Lactic Acid (pH balance), Xan-
than Gum (Natural Thickener)*, Glycine Soja Oil (Soy Bean Oil)*,  
Beta-Sitosterol (Source Plants), Squalene (Source Olive Oil)*, Sodium 
Phytate (Stabilizing), Phenoxyethanol (Preservation), Potassium Hydrox-
ide (Preservation), Ethylhexylglycerin (Preservation), Potassium Sorbate 
(Natural Preservative), Sodium Benzoate (Natural Preservative), Alcohol 
(under 0,0001%), Sorbic Acid (pH balance), Citric Acid (pH balance) 

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Hydra Lagoon  
Overnight Mask

Volym:
200 ml kabin, 50 ml konsument.

Hudtillstånd:
Passar en normal, blandad, torr och/eller mogen hud.

Funktion:
Bygger upp kollagenet, minskar torrhetslinjer, närande, 
Anti Age.

Fördelar:
Den gröna ädelstenen malakit lugnar och skyddar 
stressad hud. Masken återfuktar huden på djupet; 
plumpar upp, ger fasthet samt stimulerar nybildnin-
gen av hudens celler. 

Beskrivning:
En rik mask som stimulerar elastin och kollagen och bygger upp 
hudens fasthet. Exklusiva fuktgivare som hyaluronsyra och pentavitin 
ökar fuktnivån, fyller ut fina linjer och ger en Anti Age-effekt. Perfekt för 
en trött och glåmig hy.

Användning:
1. Salong: Applicera masken generöst på ett väl rengjort och fuktat an-

sikte och dekolletage. Låt verka 10–15 min. Stryk av överflödig mask, 
alt. skölj av produkten. 

 Hemmabruk: Ge kunden rådet att sova med masken under natten.

Våra huvudingredienser:
Avokadoolja (Eko): Reparerar hudcellerna och lindrar vid irritation, ger 
näring på djupet.
Havreextrakt (Eko): Innehåller en hög halt av Sillicic Acid som är  
väldigt lugnande samt kan förbättra eksem eller brännskador. Betaglu-
canerna i havren är också väldigt positiva för problemhud. Irritations-
dämpande och fuktgivande. 
Hyaluronsyra (Veg.): Ökar dramatiskt hudens förmåga att binda fukt.
Malakit Ädelsten: Ett mineral- och antioxidantrikt extrakt som lugnar 
och skyddar stressad hy. 
Pentavitin (Veg. och Ecocert.): Skapar en djupgående fuktreservoar 
under 72 h. Kallad för ”the moisture magnet” pga sin djupgående 
fuktbindning.
Squalene: Bevarar fukt och gör huden mjuk och slät. Lugnande och 
uppbyggande verkan för t.ex. torr, känslig, kliande hud.
Niacinamide (Vit. B3): Populärt Anti Age-vitamin, anti wrinkle-effekt, 
som också ger en förbättrad hudton.

2017

2017
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Vinnare av
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• Stimulerar nybildandet av kollagen
• Minskar fina linjer och rynkor
• Ger en närings-boost till hyn

Våra ingredienser:
Prunus Armeniaca Kernel Oil (aprikoskärnolja)*, Simmonsia Chinensis 
Seed Oil (jojobaolja)*, Acetylated Glycol Stereate, Palmitoyl Oligo-
peptid (peptid), Palmitoyl Tetrapeptid-7 (peptid), Sorbitan Laurate, 
Tristearin (från veg. olja), Caprylic /Capric Triglyceride (från kokosolja), 
Rosmarin Officinalis Leaf Extract (Rosmarin Antioxidant)*, Hippophae 
Rhamnoides Fruit Extract (havtornsfröolja)*.

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Precious
Oil

Volym:
150 ml kabin, 30 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper. Speciellt bra för torr och mogen hy.  
Havtornet i lipidform är transdermalt och har därför 
helande och renande effekt på problemhy.

Funktion:
Boostande, närande, helande och Anti Age.

Fördelar:
Gör huden sammetsmjuk med lyster. Absorberas 
snabbt. Används med fördel under crèmen både 
dag och natt till konsument. Bra för acnehud med 
yttorrhet och generellt känslig hy. Icke doftsatt. Kan 
blandas i pulvermaskerna för extra Anti Age-effekt. 
Fin till ansikts-massagen. En mycket liten mängd kan 
även användas under ögonen vid behov.

Beskrivning:
Precious Oil är ett Anti Age serum som ger näring och en silkeslen 
hud. Tack vare naturliga lipo-peptider ökar även hudens egna produk-
tion av kollagen, vilket aktivt minskar fina linjer och rynkor. Serumet är 
baserat på lyxiga oljor från certifierade ekologiska odlingar. Det består 
av aprikosolja, jojoba och havtornsolja, som tillsammans ger huden en 
riktig boost. Perfekt att använda som kur under de kalla månaderna  
eller när huden känns lite extra torr och /eller behöver extra näring.

Användning:
1. Applicera Precious Oil ansikte, hals och dekolltage och massera in.
2. Använd ev överskott till handrygg och naglar (fantastisk nagelolja)  

 
Tips: lägg gärna in en handbehandling/handmassage som extra 
lyxbehandling.

Våra huvudingredienser:
Havtornsextrakt (Eko): Havtorn har varit känt i tusentals år i kinesisk 
medicin för sin helande verkan och förmåga att bromsa hudens 
åldrande. Extraktet kommer från både fruktköttet och fröet för maximal 
effekt. Antiinflammatorisk, läkande och Anti Age.
Peptider: Består av kedjor av naturligt förekommande aminosyror, som 
stimulerar produktionen av bl akollagen och elastin. Brist på kollagen 
är en av huvudorsakerna till att huden åldras (p.g.a. lägre proteinhalt i 
huden). Har liknande effekt som retinol eller AHA, men helt utan dess 
bieffekter. Läs mer om peptider under ”Våra ingredienser.”
Jojobaolja: (Eko) En gyllengul olja med en unik sammansättning av 
fettsyror, som snabbt går in i huden och binder dess fuktighet. Har ett 
naturligt solskyddsfilter på 4.
Aprikosolja: (Eko) Mild olja rik på naturligt vit. A.
Tillför huden näring och gör den mjuk och len.
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• Fuktboost från unikt trippel hyaluronkomplex
• Motverkar uppkomsten av rynkor och linjer
• Stödjer cellgenereringen

Våra ingredienser:
Aqua Purificata (Water), Glycerin (Source Coconut)*, Pentylene Glycol 
(From Sugarcane)*, SodiumPCA (From Natural Minerals), Hydroxethyl- 
cellulose (From Cellulose), HippophaeRhamnoides Fruit Extract 
(Seabuckthorne), Algae Extract, Disodium Acetyl Glucosamine  
Phosphate (Natural Origin), Sodium Hyaluronate (Plant Origin)*,  
Phragmites Kharka Extract (From Reed)*, Poria Cocos Extract (From 
Mushroom)*, Tamarindus Indica Seed Gum (Tamarind Fruit), Magnesi-
um PCA, ZincPCA, Manganese PCA, Allantoin (Source Comfrey), Lactic 
Acid (Plant Origin)*, Phenoxyethanol (Preservation), Ethylhexylglycerin 
(Preservation), Phenethyl Alcohol (Natural Preservative), Sodium Benzo-
ate (NaturalPreservative), Potassium Sorbate (NaturalPreservative)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Hydra Miracle 
Serum

Volym:
150 ml kabin, 30 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper, även känslig hud. För en fetare hudtyp 
kan serumet med fördel användas istället för crème. Fin 
även till män.

Funktion:
En riktig fuktbomb, minskar torrhetslinjer, lugnande, ger 
en mjuk och slät hud.

Fördelar:
Ger en djupverkande fuktboost tack vare ett trippel 
hyaluronkomplex. Motverkar uppkomsten av fina 
linjer och rynkor. Stödjer cellgenereringen för en 
återfuktad, plumpad och slätare hud. 

Beskrivning:
Hydra Miracle Serum är ett lyxigt koncentrat av olika hyaluronsyror i en 
bas av djuphavsalger, havtorn, tamarindfrukt. Ett Anti Redness-komplex 
av vass och kinesisk svamp lugnar och stärker huden och ett biopatent 
stimulerar cellförnyelsen. Icke doftsatt. Används dag och natt.

Användning:
1. Applicera Hydra Miracle Serum på ansikte, hals och dekolletage. 
2. Ta gärna några droppar Precious Oil eller Calming Cocoon ovanpå 

för att boosta huden med fettsyror.
3. Avsluta med ögoncrème och en valfri crème.

Användning till konsument:
Fantastisk att använda som serum och intensiv Anti Ageing-fuktboost 
under samtliga M Picaut crèmer och/eller Precious Oil och Calming 
Cocoon Cream. Tänk på att även denna produkt har ett lugnade patent 
i sig. Bra för känslig hud.

Våra huvudingredienser:
Havtornsextrakt (Eko): Antiinflammatoriskt, läkande, Anti Age.
Alger: Extremt mineralrik och fuktbevarande ingrediens.
Tamarindfrukt: Ett nytt grönt biopatent utvunnet ur tamarindfrukt bildar 
en skyddande film. Reglerar hudens fukthalt, reducerar fina linjer och 
ökar hudens elasticitet. 
Hyaluronsyra (vegetabilisk): Ökar dramatiskt hudens förmåga att binda 
fukt och är därför en exklusiv och populär Anti Age-ingrediens. 
Glucosamine Komplex: Även kallad “tredje generationens hyaluron-
syra” som aktiverar hudens egna förmåga att bygga upp fuktdepåerna 
på djupet. Ökar fastheten, ger en fylligare hud.
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• Plumpar upp huden.
• Ger spänst och ny vitalitet
• Jämnar ut hudstrukturen och minimerar 

fina linjer.

Våra ingredienser:
Aqua Purificata (Water), Niacinamide (Vit B3), Glycerin (From  
Coconut Oil)*, Hydrogenated Lecithin (Emulsifier from Veg. Oils)*, 
Heptyl Undecylenate (Source Castor Oil)*, Squalane (From Olive Oil)*, 
Tocopheryl Acetate (Vit E)*, Lactobacillus Ferment Lysate (Probiotics)*, 
Inulin (From Chicory Root)*, Phospholipids (Veg Source), Sodium 
Hyaluronate (Veg. Hyaluronic Acid), Caprooyl Phytosphingosine (Veg. 
Source), Sphingolipids (Veg Source), Biosaccharide Gum-4 (Plant  
Derived)*, Squalene (From Olive Oil)*,Fructose (Fruit Sugar)*, Glycine 
Soja Oil (Soy Bean Oil)*, Tocopherol (Vit E)*, Ruby Powder (Ruby Gem-
stone), Sclerotium Gum (From Sugar)*, Beta-Sitosterol (Source Plants)* 
Xanthan Gum (Natural Thickener)*, C12-16 Alcohols (Derived from  
Coconut), Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate (From Radish 
Root), Sodium Benzoate (Natural Preservative), Potassium Sorbate 
(Natural Preservative), Phenoxyethanol (Preservation), Ethylhexyl- 
glycerin (Preservation), Palmitic Acid (From Veg Oil), Lactic Acid pH 
balance)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Ruby Passion 
Probiotic Lifting Serum

Volym:
150 ml kabin, 30 ml konsument.

Hudtillstånd:
Normal, blandad, torr och mogen hy.

Funktion:
Anti Age, stärker hudens mikrobiom och hudbarriär, ger 
elasticitet, ökad fuktbalans, gör hudens yta jämn och 
smidig.

Fördelar:
Stärker hudens mikrobiom, lugnar och balanserar 
samt ger fukt och fyller ut fina linjer. Ett djupverkande 
Anti Age-serum, återfuktar intensivt och plumpar 
huden. Minskar fina linjer, ceramider ger en liftning 
effekt, för en fastare hud och starkare hud.

Beskrivning:
Ett lyxigt serum som ger en intensiv Anti Age-boost på djupet för en 
spänstig och återfuktad hy. Prebiotika och Postbiotika balanserar och 
stärker hudens mikrobiom. Ett avancerat ceramidkomplex, tillsammans 
Niacinamid, låg- och högmolekylär Hyaluronsyra stimulerar kollagen-
produktionen, ökar fukthalten och ger lyster. Fungerar även som 
Niacinamid-booster.

Användning:
1. Applicera några droppar på huden morgon och kväll efter 
rengöring.

Våra huvudingredienser:
Prebiotika (Inulin, fruktos) Ger näring till hudens goda bakterier,  
balanserar hudproblem.
Probiotika (Lactobacillus Ferment Lysate) Goda bakterier som 
stärker hudens mikroflora.
Ceramidkomplex: Stärker och reparerar hudbarriären, ger lifting- 
effekt och motverkar fuktförlust. 
Squalene Hjälper till att bevara fukten och elasticiteten i huden.
Rubin En ädelsten som sägs ge vitalitet och styrka.
Fucogel Effektiv fuktbindare. Återfuktar och stärker en känslig hud.
Hyaluronsyra lågmolekylär Stimulerar kollagen och elastin för en 
fastare hud.
Hyaluronsyra (Veg.) Skapar en effektiv fuktbarriär och har Anti Age-
egenskaper. Ökar dramatiskt hudens förmåga att binda fukt.
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• Milt exfolierande för ny lyster
• Förbättrar pigmenteringar
• Fyller ut fina linjer 

Våra ingredienser:
Aqua Purificata (Water), Glycerin*, Pentylene Glycol (From Sugar- 
cane)*,  Gluconolactone (PHA, Source Corn), Sodium Lactate (Source 
Sugar), Lactobionic Acid (PHA), Mandelic Acid (From Bitter Almonds), 
Hydroxyethylcellulose (Plant Derived), Glycyrrhiza Glabra Root Extract 
(Liquorice Extract)*, Sodium Hyaluronate (Veg. Hyaluronic Acid), Lactic 
Acid (AHA), Glycolic Acid (AHA), Phyllanthus Emblica Fruit Extract  
(Gooseberry Extract)*, Biosaccharide Gum-1 (Plant Derived)*, Sodium 
Carboxymethyl  Betaglucan (From Yeast), Hydro lyzed Pearl (Pearl 
Extract), Glyceryl Caprylate (From Veg Oils),  Phenoxyethanol (Preser-
vation), Ethylhexylglycerin (Preservation),  Sodium Benzoate (Natural 
Preservative), Potassium Sorbate (Natural Preservative), Sodium Anisate 
(Natural Preservative), Sodium Levulinate (Natural Preservative), Citric 
Acid (pH balance)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Pearl Luminous 
Gentle PHA Serum

Volym:
150 ml kabin, 30 ml konsument.

Hudtillstånd:
Normal, blandad, torr eller mogen hy.

Funktion:
Ger huden lyster, fukt och en förfinad struktur samt en 
mild exfoliering. Kan minska pigmenteringar tack vare 
flertalet milda syror.

Fördelar:
Lakritsextrakt i kombination med ett komplex av  
Mandelsyra, Mjölk syra, Glykolsyra och Laktobionsyra 
ljusar upp hudtonen, ger en Anti Age-boost och mot-
verkar fina linjer och ojämn hudton.

Beskrivning:
Ett milt AHA & PHA serum med pärlextrakt som ger lyster och förfinar 
hudens struktur. Lugnande Betaglukaner och antioxidantrika Krusbär 
stärker och skyddar hudens barriär. Låg- och högmolekylär Hyaluron-
syra fungerar som Anti Age genom att stimulera kollagenhalten för en 
fastare hud och ökad fuktnivå.

Användning:
1. Applicera några droppar på huden morgon och kväll efter   
 rengöring.

Varning
Använd ej på skadad eller irriterad hud. Undvik kontakt med ögonen. 
AHA-syror kan göra huden extra känslig för UV- strålning. Använd alltid 
solskydd dagtid.

Våra huvudingredienser:
Pärlextrakt Antioxidantrikt extrakt med uppljusande och lugnande 
egenskaper. Ger en fastare och mer återfuktad hud. 
Laktobionsyra (PHA) Mycket mild, binder fukt, passar känslig hy. 
Mandelsyra (AHA) Antiinflammatoriska egenskaper, renande verkan.
Glykolsyra (AHA) Djupverkande, reducerar fina linjer och rynkor. 
Mjölksyra (AHA) Ökar fukthalten i huden, slätar ut fina linjer.
Lakritsrot (Eko) Populär i ”skin lightening-produkter”. Uppljusande, 
lugnande, utjämnande egenskaper och minimerar rodnad. 
Indiskt krusbär (Eko) Ger en jämn och klar hudton och skyddar mot 
oxidativ stress tack vare höga halter av C-vitamin. Uppstramande. 
Betaglukan Motverkar hudirritationer och rodnader. Ser till att en  
känslig hud klarar av ev påfrestningar bättre vid exfoliering.
Hyaluronsyra lågmolekylär Stimulerar kollagen och elastin för en  
fastare hud.
Hyaluronsyra (Veg.) Skapar en effektiv fuktbarriär och har Anti Age-
egenskaper. Ökar dramatiskt hudens förmåga att binda fukt.



s. 17

• Ger ökad spänst och fasthet
• Utjämnande på hudtexturen
• En frisk lyster och gyllene hudton Våra ingredienser:

Squalane (From Olive Oil)*, Caprylic/Capric Tri-glyceride (From  
Coconut Oil), Shea Butter Ethyl Esters (From Shea Butter), Prunus Arme-
niaca Kernel Oil (Apricot Kernel Oil)*, Rosa Canina Fruit Oil (Rose Hip 
Oil)*, Olive Oil Decyl Esters (From Olive Oil), Undecane (Emollient), To-
copheryl Acetate (Vit E)*, Canola Oil (Rapeseed Oil)*, Bakuchiol (Vit A), 
Dioscorea Villosa Root Extract (Wild Yam), Daucus Carota Sativa Seed 
Oil (Carrot Seed Oil), Daucus Carota Sativa Root Extract (Carrot Extract), 
Hippophae Rhamnoides Fruit Extract (Seabuckthorne)*, Beta Caro-
tene (Carotenoid), Tocopherol (Vit E)*, Squalene (Source Olive Oil)*, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (Rosemary Antioxidant)*, Helianthus 
Annuus Seed Oil (Sunflower Oil)*, Oleyl Alcohol (Source Coconut), 
Glycine Soja Sterols (Source Soyabean), Glycine Soja Oil  
(Soy Bean Oil)*, Hexyldecanol (Emollient), Beta Sitosterol (Source 
Plants), Tridecane (Emollient)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Gold Magician 
Firming Oil

Volym:
150 ml kabin, 30 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper.

Funktion:
Ger huden spänst, jämnar ut fina linjer och rynkor  
samt ger en solkysst lyster.

Fördelar:
Ökar hudens spänst och fasthet, trollar bort en trött 
hudton, ger skydd mot HEV-ljus.

Beskrivning:
Ett Anti Age-serum som ger en djup lyster, gyllene hudton och fastare 
hud. Karotenoider skyddar huden från blått ljus och yttre föroreningar. 
Phytosteroler stimulerar kollagen och elastin, reglerar obalanser och 
ökar hudens fukthalt tillsammans med Squalane. Naturens egna  
A-vitaminer från Nyponros, Havtorn och Bakuchiol jämnar ut hudtonen, 
motverkar fina linjer och rynkor och ger en spänstigare hy med en helt 
magisk lyster. Vegansk.

Användning:
1. Applicera några droppar på huden morgon och kväll efter   
 rengöring.

Våra huvudingredienser:
Bakuchiol Känd som det bästa ”retinol-alternativet”. Stimulerar kollagen 
och minskar ålderstecken.
Karotenoids Pigmentämnen som utvunnits och koncentrerats från  
ett morotsextrakt (både rot och frö). En guldgruva för näring, som 
dessutom ger en härlig och solkysst hy.  
Nyponrosolja En skönhetsolja som fått ikonstatus, kallas ibland för  
”The Skin Vitamin”. 
Vild Jam och Phytosteroler Stimulerar kollagen och elastin, reglerar 
obalanser och ökar hudens fukthalt. 
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• Silkeslen formula med 3 funktioner i 1
• Stimulerar bildandet av hudens eget kollagen
• Minskar svullna ögon och mörka ringar

Våra ingredienser:
Aqua (renat vatten), Helianthus Annuus Hybrid oil (solrosolja)*,  
Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein (från oliv och vete)*, Glycerin (från 
kokos), Prunus Armeniaca Kernel Oil (aprikoskärnolja)*, Cetylalcohol 
(från kokosolja), Phragmites Kharka Extract* (från asiatiskt vass),  
Poria Cocos Extract* (från kinesisk svamp), Hydrolyzed Corn Starch (från 
majs)*, Beta Vulgaris Root Extract* (sockerbeta)*, Cetearyl Alcohol (från 
kokos), Dipalmitoyl Hydroxyproline (peptid), Tocopheryl Acetate (Vit. E),  
Hippophae Rhamnoides Extract (havtorn)*, Glyceryl Oleate (från oliv)*, 
Glycerylstearate (från oliv)*, Allantoin (från vallört), Rosmarinus  
Officinalis Leaf Extract (Rosmarin Antioxidant)*, Parfume (alergenfri 
doft), Phenoxyethanol (konservering), Ethylhexyl Glycerin (konserver-
ing), Hesperidin Methyl Chalcone (Bioflavonoid, utvunnet ur citrus-
frukter), Steareth-20, Dipeptide-2 (peptid), Palmitoyl Tetrapeptide-3, 
Potassium Hydroxide (konservering), Lactic Acid (mjölksyra reglerar 
pH-värde, Xanthan Gum (naturlig stabilisator).

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Precious
Eye Cream

Volym:
15 ml kabin, 15 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper.

Funktion:
Anti Age, återfuktande, närande, mjukgörande och 
reducerar svullnad.

Fördelar:
Mellanting av crème och gel, behaglig konsistens.  
24 h fuktpatent. Anti Age-effekt.

Beskrivning:
En trippelverkandea Anti Age-ögoncrème som minskar fina linjer,  
mörka ringar och ger en silkeslen finish. En Peptidkombination ökar  
mikrocirkulationen, stimulerar bildandet av hudens eget kollagen 
och ger en utslätande effekt. Naturligt vit. C från Havtorn gör huden 
strålande. Rik på aktiva oljor, vitaminer och mineraler från certifierat 
ekologiska odlingar.

Användning:
1. Applicera försiktigt en liten mängd ögoncrème.
2. Rekommenderas även till män.

Våra huvudingredienser:
Havtornsextrakt: (Eko) Havtorn är känt sedan tusentals år i kinesisk 
medicin, för sin helande verkan och förmåga att bromsa hudens
åldrande. Extraktet kommer från både fruktköttet och havtornsfröet för 
maximal effekt. Är antiinflammatorisk, läkande, Anti Age.
Hesperidin: en bioflavonoid utvunnen ur citrusfrukter, stärker kapillär-
erna tillsammans med olika peptider som förbättrar lymfdränaget 
och minskar uppkomsten av svullnader. Minskar mörka ringar under 
ögonen tack vare att de ökar microcirkulationen i huden. 
24 h patenterad fuktformula: Ger maximalt med återfuktning. 
Vit. E: Ger huden en vitaminboost. 
Peptider: Stärker hudens eget kollagen och förebygger fina linjer och 
rynkor.

BeautyAwards
Nominerad

2013

BEST BEAUTY
BUYS

2014
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• Balanserar hudens sebumhalt
• Förebygger orenheter och pormaskar
• Anti redness Bio-patent

Våra ingredienser:
Aqua Purificata (Water), Helianthus Annuus Seed Oil (Sunflower Oil)*, 
Cetearyl Alcohol (Source Coconut Oil), Glycerin (Source Coconut Oil)*, 
Glyceryl Stearate (Source Olive Oil)*, Brassica Oleracea Italica Seed Oil 
(Broccoli Oil)*, Ricinus Communis Seed Oil (Castor Seed Oil)*,  
Polyglyceryl-6 Palmitate/Succinate (Source Veg.)*, Farnesyl Acetate 
(Source Veg.)*, Panthenyl Triacetate (B- Vit)*, Phenoxyethanol (Source 
Aromatic Ether), Tocopheryl Acetate (E-Vit)*, Xanthan Gum (Source 
Corn), Avena Sativa (Oat) Kernel Extract*, Hippophae Rhamnoides  
Fruit Extract (Seabuckthorne)*, Parfum (Non Allergic Fragrance), 
Ethylhexylglycerin (Preservative), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract 
(Rosemary Antioxidant)*, Potassium Sorbate (Mild Preservative),  
Rosmarinyl Glucoside (Source Rosemary), Caffeyl Glucoside  
(Source Ipomoea Purpurea Flower), Gallyl Glucoside (Calming Agent) , 
Sorbic Acid (Mild Preservative)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Skin Detox 
Moisturiser

Volym:
200 ml kabin, 50 ml konsument.

Hudtillstånd:
Fet, kombinerad hud eller problemhud. Avhjälper 
problem som acne, eksem, rosacea, oren hud. Bra för 
kvinnor, tonåringar, män. Rekommenderas även till nor-
mal hud vid varmt klimat.

Funktion:
Fuktgivande, lugnande, balanserar hudens  
egen sebumhalt.

Fördelar:
Lugnar känslig och stressad hud tack vare antiinflam-
matoriska egenskaper från havtorn, havre, glucosider 
och broccoliolja. Innehåller ett sebumreglerande 
patent som motverkar framtida acneutbrott.  
Brocoolioljans nästan silikonliknande effekt gör den 
perfekt som makeup-underlag.

Beskrivning:
En lätt och lyxig fuktcreme med bl.a. Broccoliolja fungerar som en 
mild detox för huden. Avhjälper problem som känslig hud, rosacea, 
acne m.m. utan att täppa till porerna. Normaliserar, lugnar och skyddar 
huden både dag och natt. Ett patent med glucocider från bl.a. solhatts-
blomman dämpar och förebygger rodnader samt rensar ut och avgiftar 
huden. Rik på certifierade ekologiska ingredienser. Allergenfri. 

Användning:
Applicera både dag och natt på en väl rengjord hud. Perfekt som  
makeup-underlag

Våra huvudingredienser:
Broccoliolja: (Eko) En lätt och lyxig olja. Tack vare sin ovanliga komposi-
tion och höga koncentration av Omega 9- fettsyran Erucic acid ger den 
en nästan silikonliknande effekt, den känns lätt och glider på huden. 
Ger ett perfekt makeup-underlag. 
Farnesyl Acetate: En naturlig komponent i huden som även finns i bl.a. 
grönsaker. Hjälper huden att kontrollera och reglera produktionen av 
sebum. Även effektiv för att ge ökad elasticitet och för att öka hudens 
egen förmåga att binda fukt.
Glucosider (Eko): Glucosider utvunna ur bl.a. solhattsblomman före-
bygger och minimerar sensitiviserad, röd hy och irritationer. Kan lindra 
rosasea (27% förbättring enligt studie från labbet). Dämpar samt håller 
inflammationer i schack. Patenterad formula. 
Havreextrakt (Eko): Innehåller en hög halt av Sillicic Acid som är väldigt 
lugnande samt kan förbättra eksem eller brännskador. Betaglucanerna i 
havren är också väldigt positiva för problemhud. Kan hjälpa acne, oren 
hud, psoriasis och minskar klåda. Irritationsdämpande och fuktgivande.

2015



s. 20

• Stimulerar nybildandet av collagen
• Maximal dos (3%) av lipo-peptider
• Fuktighetsbindande

Våra ingredienser:
Aqua (renat vatten), Glyceryl Oleate (från olivolja)*, Glyceryl Stearate 
(från olivolja)*, Helianthus Annuus Hybrid Oil (solrosolja)*, Olivoyl  
Hydrolized Wheat Protein (från olivolja, vete)*, Glycerin (från koko-
solja)*, Cetearyl Alcohol (från kokosolja), Prunus Armeniaca Kernel Oil 
(aprikoskärnolja)*, Theobroma Cacao Seed Butter (kakaosmör)*, Acety-
lated Glycol Stearate, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, 
Sorbitan Laurate, Tristearin (från veg.olja), Phenoxyethanol (konserver-
ing), Potassium Sorbate (mild konservering), Hippophae Rhamnoides 
Fruit Extract (havtornsfröolja)*, Parfum (alergenfri doft), Caprylic/ Capric 
Triglyceride (från kokosolja), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, (Ros-
marin Antioxidant)*.

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Skin Perfect
Moisturiser

Volym:
200 ml kabin, 50 ml konsument.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper. Bra även för känslig hy tack vare en  
allergenfri doft.

Funktion:
Mjukgörande, närande, Anti Age.

Fördelar:
Gör huden mjuk och är mycket vårdande. Anti Age. 
Absorberas snabbt. Fin till känslig hy.

Beskrivning:
Skin Perfect Moisturiser är en unik formula av patenterade Lipo- 
Peptider och naturliga ingredienser. Tack vare effektiva peptider i hög 
dos minskas rynkor och fina linjer med 45% redan efter 2 månaders 
användning. Crèmen är även rik på närande Havtornsolja, Oliv- och 
Aprikosolja från certifierade ekologiska odlingar.

Användning:
1. Applicera på ansikte, hals och dekolltage efter massage med  
 Precious Oil.

 Tips: Lägg gärna in en handbehandling som extra lyxbehandling.

Våra huvudingredienser:
Havtornsextrakt: (Eko) Havtorn har varit känt i tusentals år i kinesisk 
medicin för sin helande verkan och förmåga att bromsa hudens  
åldrande. Extraktet kommer från både fruktköttet och Havtornsfröet för 
maximal effekt. Är antiinflammatorisk, läkande, Anti Age.
Peptider: Består av kedjor av naturligt förekommande aminosyror,  
som stimulerar produktionen av bl.a. kollagen. Brist på kollagen är en  
av huvudorsakerna till att huden åldras (p.g.a. lägre proteinhalt i 
huden). Har liknanade effekt som retinol eller AHA, men helt utan dess 
bieffekter. Läs mer om peptider under ”Våra ingredienser”.
Olivolja: (Eko) Rik på antioxidanter. Gör huden mjuk och smidig och 
förstärker dess naturliga skyddsbarriär. Används här som en naturlig 
emulgator/förtjockare.
Aprikosolja: (Eko) Mild olja rik på naturlig vit.A.. Tillför huden näring 
och gör den mjuk och len.
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• Stärker hudens mikrobiom
• Lugnar och dämpar rodnad
• Ger fukt och balanserar problemhy.

Våra ingredienser:
Aqua Purificata (Water), Squalane (From Olive Oil)*, Caprylic/ 
Capric Triglyceride (From Coconut Oil),CocoCaprylate / Caprate  
(From Coconut Oil)*, Glycerin (From Coconut Oil)*, Olivoyl Hydrolyzed  
Wheat Protein (From Olive Oil and Wheat)*, Cetyl Alcohol (From  
Coconut Oil)*, Lactobacillus Ferment Lysate (Probiotics)*, Glyceryl  
Stearate (From Coconut Oil)*, Cetearyl Alcohol (From Coconut Oil)*, 
Glyceryl Oleate (From Coconut Oil), Inulin (From Chicory Root)*, 
Sodium Hyaluronate (Veg. Hyaluronic Acid), Saccharide Isomerate 
(Pentavitine, Plant Derived)*, Amethyst Powder (Amethyst Gemstone), 
Tocopheryl Acetate (E- vit)*,Fructose (Fruit Sugar)*, Glycinwe Soja Oil 
(Soy Bean Oil)*, Tocopherol (Vit E)*, Beta-Sitosterol (Source Plants)*, 
Xanthan Gum(Natural Thickener)*, Allantoin (Source Comfrey), Poly- 
glyceryl-6 Palmitate/Succinate (Thickener), Microcrystalline Cellulose
(Source Plants), Cellulose Gum (Source Plants)*, Vanillin (Scent),
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate (From Radish Root),  
Aroma (Scent), Sodium Benzoate (Natural Preservative)*, Potassium 
Sorbate (Natural Preservative)*, Phenoxyethanol (Preservation),  
Ethylhexylglycerin (Preservation), Potassium Hydroxide (Preservation), 
Lactic Acid (pH balance), Sodium Citrate (pH balance), Citric Acid  
(pH balance)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Amethyst Obsession
Probiotic Light Cream

Volym:
200 ml kabin, 50 ml konsument.

Hudtillstånd:
Passar normal, kombinerad eller fet hy.

Funktion:
Lugnande, balanserande, mjukgörande.

Fördelar:
Stärker hudens mikrobiom, lugnar och dämpar rod-
nad samt ger fukt och balanserar problemhy.

Beskrivning:
En lätt kräm med den nya generationens Prebiotika, Probiotika och
Postbiotika ger en lugnare och mer balanserad hud genom att stärka
hudens eget mikrobiom. Halvädelstenen Ametist, i kombination med 
probiotikaformulan, dämpar inflammation och rodnad.
Squalen, Hyaluronsyra och Pentavitin ökar fuktnivån i huden och gör 
den sammetslen. En dag- och nattkräm som ger starkare och mer  
hälsosam hud. Vegansk.

Användning:
1. Applicera på huden morgon och kväll efter rengöring.

Våra huvudingredienser:
Ametist En lila halvädelsten som sägs kunna dämpa inflammation och 
rodnad i huden.  
Prebiotika (Inulin, fruktos) Ger näring till hudens goda bakterier, bal-
anserar hudproblem.
Probiotika (Lactobacillus Ferment Lysate) Goda bakterier som stärker 
hudens mikroflora. 
Squalen Hjälper till att bevara fukten och elasticiteten i huden.
Pentavitin Effektiv fuktbindare som ger en långvarig effekt på upp till 72 h.
Hyaluronsyra lågmolekylär Stimulerar kollagen och elastin för en fastare 
hud.

WINNERWINNER
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• Stärker hudens mikrobiom
• Lugnar och balanserar
• Ger fukt och fyller ut fina linjer

Våra ingredienser:
Aqua Purificata (Water), Decyl Oleate (Veg. Origin), Helianthus Annuus 
Seed Oil (Sunflower Oil)*, Caprylic/Capric Triglyceride (From Coconut 
Oil)*, Lactobacillus Ferment Lysate (Probiotics)*, Glycerin (From 
Coconut Oil)*, Olivoyl Hydrolyzed Wheat Protein (From Olive Oil and 
Wheat)*, Glyceryl Stearate (From Coconut Oil)*, Squalane (From Olive 
Oil)*, Prunus Armeniaca Kernel Oil (Apricot Kernel Oil)*, Theobroma 
Cacao Seed Butter (Cocoa Butter)*,Cetyl Alcohol (From Coconut Oil)*, 
Cetearyl Alcohol (From Coconut Oil)*, Coco-Caprylate/Caprate (From 
Coconut Oil)*, Glyceryl Oleate (From Coconut Oil), Inulin (From Chicory 
Root)*, Sodium Hyaluronate (Veg. Hyaluronic Acid), Saccharide Isomer-
ate (Pentavitine, Plant Derived)*, Quartz Powder (Rose Quartz Gem-
stone) Squalene (From Olive Oil)*, Tocopheryl Acetate (Vit E)*,Fructose 
(Fruit Sugar)*,Glycine Soja Oil (Soy Bean Oil)*, Tocopherol (Vit E)*, Beta- 
Sitosterol (Source Plants)*, Xanthan Gum (Natural Thickener)*, Polyg-
lyceryl-6 Palmitate/Succinate (Thickener), Microcrystalline Cellulose 
(Source Plants), Cellulose Gum (Natural Thickener)*, Vanillin (Scent), 
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate (From Radish Root), Aroma 
(Scent), Sodium Benzoate (Natural Preservative)*, Potassium Sorbate 
(Natural Preservative)*, Phenoxyethanol (Preservation), Ethylhexylglyc-
erin (Preservation), Potassium Hydroxide (Preservation), Hydrogenated 
Palm Glycerides Citrate (Source Veg Oil), Lactic Acid (pH balance), 
Sodium Citrate (pH balance), Citric Acid (pH balance)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Rose Quartz Supreme 
Probiotic Rich Cream

Volym:
200 ml kabin, 50 ml konsument.

Hudtillstånd:
Passar en normal, känslig, blandad, torr och mogen hy.

Funktion:
Stärkande, balanserande, Anti Age.

Fördelar:
Stärker hudens mikrobiom, lugnar och balanserar 
samt ger fukt och fyller ut fina linjer.

Beskrivning:
En rik kräm med dubbel Anti Age-effekt tack vare Pre-, Pro- och
Postbiotika samt djupverkande låg- och högmolekylär Hyaluronsyra. 
Dag- och nattkräm.

Användning:
1. Applicera på huden morgon och kväll efter rengöring.

Våra huvudingredienser:
Prebiotika (Inulin, fruktos) Ger näring till hudens goda bakterier, bal-
anserar hudproblem.
Probiotika (Lactobacillus Ferment Lysate) Goda bakterier som stärker 
hudens mikroflora. 
Squalene Hjälper till att bevara fukten och elasticiteten i huden.
Rosenkvarts En rosa halvädelsten som lugnar och ger balans.
Pentavitin Effektiv fuktbindare som ger en långvarig effekt på upp till 
72h.
Hyaluronsyra lågmolekylär kan binda vatten upp till 1000 gånger sin 
egen vikt
Hyaluronsyra (Veg.) Skapar effektiv fuktbarriär och Anti Age.

WINNERWINNER
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• Stärker den lipida barriären
• Mjukgör och förbättrar elasticiteten
• 100% konserveringsfri

Våra ingredienser:
Persea Gratissima Oil (Avocado Oil)*, Helianthus Annuus Seed Oil  
(Sunflower Oil)*, Theobroma Cacao Seed Butter (Cacao Butter)*,  
Butyrospermum Parkii Butter (Shea Butter)*, Cera Alba (Beeswax)**,  
Hydrogenated Vegetable Oil (Veg. Oil), Oleyl Alcohol (Source Coco-
nut Oil), Dioscorea Villosa Root Extract (Wild Yam), Glycine Soya 
Sterols (Source Soyabean), Tocopheryl Acetate (Vit E)*, Glycine Soya 
Oil (Source Soyabean)*, Tocopherol (Vit E)*, Beta-Sitosterol (Source 
Plants)*, Squalene (Source Olive Oil)* 

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar
**Enda produkten i sortimentet som inte är vegansk. Innehåller bivax.

Calming
Cocoon Cream

Volym:
50 ml kabin, 50 ml konsument.

Hudtillstånd:
Torr, mogen, eller en hormonellt påverkad hud. Även 
bra för mycket känslig hy tack vare vår helt allergenfria 
formulering. 

Funktion:
Reparerande, lugnande, närande, Anti Age,  
klimatskydd.

Fördelar:
Gör huden extremt mjuk, mycket vårdande. Kombi-
nation av fet crème och balm (men lättare). Anti Age. 
Perfekt till mycket känslig hud. Ökar hudens fukthalt 
och elasticitet. Stärker och bygger upp huden.100% 
fri från konservering, doft och allergener.

Beskrivning:
En mycket rik reparerande barriärcrème som ger huden en ny silkeslen 
spänst, elasticitet och lyster. Passar även mycket känslig hud tack vare 
en Calming-formula 100% fri från konservering, doft och allergener. 
Lugnar en stressad, obalanserad, uttorkad hud med ålderstecken. Rik 
på ekologiskt certifierade ingredienser.

Användning:
1.  Applicera på ansikte, hals och dekolletage. Kan ev användas ovanpå 

en crème till natten för en få en effekt som ansiktsmask till natten. 
Perfekt att massera i/ ansiktsbehandlingar. 

2. Multiprodukt. Även läppar, nagelband, lyxinpackning till torra   
 händer.

Våra huvudingredienser:
Avokado (Eko) Vår främsta huvudingrediens i produkten. Hög halt av 
Oleic Acid (Omega 9) som binder fukt i huden och ger en sammetsmjuk 
känsla. Reparerar hudcellerna samt lindrar vid irritation och rodnad.  
En mild olja som lindrar torr hud, eksem och ger näring på djupet.  
Innehåller ett 25-tal vitala ämnen inklusive vit. A, B, C, E och K samt  
potassium, känd som “beauty mineralen”.
Sheasmör (Eko) Ett näringsrikt och fuktbindande smör med höga halter 
av nyttiga fettsyror, vitaminer och antioxidanter. 
Sheasmöret i våra produkter kommer från ett kvinnokooperativ i Ghana, 
där nötterna tas om hand och bearbetas enligt traditionella metoder. 
Verksamheten ger kvinnorna en stabil inkomst.
Vild Jam och naturliga Phytosteroler Ett patenterat komplex som förbät-
trar hudens kondition på djupet samt reglerar torrhet och obalanser. 
Huden blir mjuk och elastisk tack vare de lipida barriärerna som åter 
byggs upp i huden. (Vi tex menopausen minskas detta,  fukten försvinner 
ur huden med effekten att man kan bli mycket torr.)
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Aloe Vera Barbadensis: (Eko & Fair Trade)
Den mest verksamma sorten av aloe vera, som innehåller hela  
60 aktiva substanser. Fantastiska egenskaper, bl.a. läkande och  
fuktighetsbevarande, samt påskyndar den naturliga celltillväxten. 
Har en tusenårig tradition som läkeväxt.

Citronmyrten (Eko)
Upplyftande på sinnet och är mer antiseptisk än Tea Tree-olja, 
vilket är perfekt vid hudproblem.

Chiafröolja (Eko)
Stärker hudens barriärskydd och förbättrar hudens förmåga att  
behålla fukt. Går lätt in i huden utan att lämna en oljig hinna.  
Positiv effekt på fina linjer och effektiv Anti Age-olja.

Cocamidopropyl Betaine
Mild sockertensid, vanlig i ekologisk hudvård.

Havtornsextrakt (Eko)
Havtorn har varit känt i tusentals år i kinesisk medicin, för sin 
helande verkan och förmåga att bromsa hudens åldrande. Är anti-
inflammatorisk, läkande, 190 aktiva ämnen, Anti Age.

Jojobaolja (Eko)
En gyllengul olja med en unik sammansättning av fettsyror,  
som snabbt går in i huden och binder dess fuktighet. Fantastisk 
törstsläckare för torr hy, ger en sammetslen yta. Mjukgörande,  

BODY
CARE

B Y

K R O P P S - S E R I E N

Vår nya kroppsserie är skapad för att passa den skandinaviska 
huden och vårt speciella klimat. Vi har byggt serien på de finaste 

oljorna och extrakten vi kunde hitta från b.la. Havtorn,  
Chiafröolja, Squalene, Nyponrosolja, Aloe Vera. Den upplyftande 

signaturdoften Citronmyrten ger glädje till sinnet och balans. 

skyddande, ökar hudens fukthalt.

Fuktkomplex 24 h
Anhydroxylitol, Xylitol, Glucose och andra ekologiskt godkända 
källor byggda på sockermolekyler. Bygger upp fukten i huden.

Nyponrosolja (Eko)
En skönhetsolja som fått ikonstatus, kallas ibland för ”the-skin- 
vitamin”. Drar till sig fukt och är regenererande för huden.  
Hjälper vid hudbristningar mm.

Rosmarinus Officinalis Leaf Extract
En helt naturlig, men kraftfull antioxidant, som är välgörande för 
huden och är bra för hållbarheten på produkterna.

Sodium Lauroyl Sarcosinate
En så kallad ”foaming agent”, vanlig i ekologisk hudvård. 

Squalene
En beståndsdel som naturligt finns i hudens eget talg. Bevarar 
fukten i huden och gör den mjuk och slät. Lugnande och upp-
byggande verkan för t.ex. torr, känslig, kliande hud.

Nyckelingredienser:
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• Ger slätare och mjukare hy
• Antiinflammatorisk
• Renar på djupet
• Påskyndar cellförnyelsen Våra ingredienser:

Aqua (Aqua Purificata), Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera)*,
Cetearyl Alcohol (From Coconut Oil)*, Glycerin (Source Coconut)*, 
Glyceryl Stearate (From Veg. Oil)*, Helianthus Annuus Seed Oil,  
(Sunflower Oil)*, Hydrated Silica (Minerals), Olivoyl Hydrolyzed  
Wheat Protein (From Olive Oil and Wheat)*, Sodium Cocoyl  
Glutamate (From Coconut Oil)*, Glyceryl Oleate (From Veg. Oil),  
Butyrospermum Parkii Butter (Shea Butter)*, Vitis Vinifera Seed  
Powder (Wine Grape Seed)*, Salix Nigra Bark Extract (White  
Willow Bark Extract), Hippophae Rhamnoides Fruit Extract  
(Seabuckthorne)*, Backhousia Citriodora Leaf Extract (Lemon  
Myrtle Extract)*,Xylitylglucoside (Hydrating Sugars)*, Anhydroxylitol  
(Hydrating Sugars)*, Xylitol (Hydrating Sugars)*, Lysolecithin (From 
Veg. Oil), Sclerotium Gum (Source Fermented Mushroom), Glycine 
Soja Oil (Soy Bean Oil)*, Beta-Sitosterol (Source Plants)*, Squalene 
(Source Olive Oil)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (Rosmary Anti-
oxidant)*, Tocopherol (Vit E)*,Pullulan (Source Yeast),Glucose (Hydrat-
ing Sugars)*, Xanthan Gum (Natural Thickener)*, Phenoxy-ethanol 
(Preservation),Caprylyl Glycol (Source Plants), Sodium  
Chloride (Salt)*, Sodium Benzoate (Natural Preservative)*,  
Potassium Sorbate (Natural Preservative)*, Parfum, Potassium  
Hydroxide (Preservation), Lactic Acid (pH balance),  
Citral (From Lemon Myrtle)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Amazing Effortless 
Body Peel Mask

Volym:
200 ml konsument.

Fördelar:
Rengör på djupet och ger huden en jämn och fin ton 
med lyster. 

Beskrivning:
En lyxig och effektiv peelingmask för hela kroppen. Naturlig salicylsyra 
(BHA) från pilträdsbark lyfter bort döda hudceller och renar på djupet. 
Extrakt från antioxidantrika vindruvskärnor rika på resveratrol gör 
huden sammetsmjuk med en jämnare ton och hudstruktur. C-vitamin 
från havtornbär ger ny lyster medan citronmyrtenextrakt balanserar och 
renar huden, tack vare sin naturliga antiinflammatoriska verkan. Rik på 
ekologiskt certifierade ingredienser.

Användning:
Dusch, bad. Även perfekt att ha med i träningsväskan.

Våra huvudingredienser:
Extrakt från vindruvskärnor: innehåller flavonoider, fina antioxidanter, 
som ger huden en Anti Age-effekt. 
Naturlig salicylsyra (BHA) från pilträdsbark peelar huden skonsamt, men 
effektivt. Har en antiinflammatorisk verkan samt minskar porerna och 
förnyar hudcellerna. 
Aloe Vera (Eko & Fair Trade) lindrar, svalkar och lugnar huden. Läker och 
återuppbygger. 
Citronmyrten har en antibakteriell effekt och balanserar både mogen hy 
och problemhy.
Havtorn är fullspäckad med C-vitamin och antioxidanter. 
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• Absorberas extremt snabbt
• Ger lyster till hud, hår, naglar
• Utan eteriska oljor för att minimera risken  
 för överkänslighet

Våra ingredienser:
Caprylic/Capric Triglyceride (From Coconut Oil)*, Helianthus Annuus 
Seed Oil (Sunflower Oil)*, Salvia Hispanica Seed Oil (Chia Seed Oil)*, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil (Jojoba Oil)*, Tridecane (Emollient 
approved by Ecocert)*, Crambe Abyssinica Seed Oil Phytosterol Esters 
(From Crambe Abyssinica Seed Oil)*, Hippophae Rhamnoides Fruit 
Extract (Seabuckthorne)*, Backhousia Citriodora Leaf Extract (Lemon 
Myrtle)*, Rosa Canina Fruit Oil (Rose Hip Oil)*, Glycine Soja Oil (Soy 
Bean Oil)*, Camelina Sativa Seed Oil (Camelina Oil)*, Squalene (Source 
Olive Oil)*, Undecane (Emollient approved by Ecocert)*, Olus Oil (From 
Soyabean Oil)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (Rosemary Antioxi-
dant) *, Beta-Sitosterol (Source Olive Oil)*, Tocopherol (Vit E)*, Citric 
Acid (pH balance), Citral (From Lemon Myrtle)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Goodness Glow  
All Over Dry Oil

Volym:
500 ml kabin, 150 ml konsument.

Fördelar:
Absorberas extremt snabbt och är så mild att alla 
kan använda den. Utan eteriska oljor för att minimera 
risken för överkänslighet.

Beskrivning:
En ultralätt lyxolja, som ger huden näring, lyster och en silkeslen känsla. 
Passar även till hårtoppar och naglar. Exklusiva oljor och extrakt från 
havtorn, nyponros, chiafrön, camelina, jojoba och squalene ger huden 
en djupgående näringsboost och vacker glöd. Citronmyrten lyfter  
sinnet för ny energi och ger balans.

Användning:
Massera in på kroppen efter dusch eller bad. Även perfekt till hårtoppar 
och nagelband för extra glans och näring.

Våra huvudingredienser:
Camelina Olja (Eko): En närproducerad svensk olja med högt innehåll av 
omega 3 och vit.E. Näringsrik, skyddande, bra för att boosta en torr hud.
Chiafröolja (Eko): Stärker hudens barriärskydd och förbättrar hudens 
förmåga att behålla fukt. Går lätt in i huden utan att lämna en oljig hinna. 
Positiv effekt på fina linjer och fin Anti Age-olja.
Citronmyrten (Eko): Upplyftande på sinnet och är mer antiseptisk än Tea 
Tree-olja, vilket är perfekt vid hudproblem.
Havtornsextrakt: (Eko) Havtorn har varit känt i tusentals år i kinesisk
medicin för sin helande verkan och förmåga att bromsa hudens
åldrande. Extraktet kommer från både fruktköttet och havtornsfröet
för maximal effekt. Är antiinflammatorisk, läkande, Anti Age.
Jojobaolja (Eko): En gyllengul olja med en unik sammansättning av  
fettsyror, som snabbt går in i huden och binder dess fuktighet.  
Fantastisk törstsläckare för torr hy, ger en sammetslen yta. Mjukgörande, 
skyddande, ökar hudens fukthalt
Nyponrosolja (Eko): En skönhetsolja som fått ikonstatus, kallas ibland 
för ”the-skin-vitamin”. Drar till sig fukt och är regenererande för huden. 
Hjälper vid hudbristningar m.m.
Squalene: En beståndsdel som naturligt finns i hudens eget talg. Bevarar 
fukten i huden och gör den mjuk och slät. Lugnande och  
uppbyggande verkan för tex torr, känslig, kliande hud.
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• Gör huden sammetslen
• 24 h fuktkomplex
• Stramar upp och ger näring

Våra ingredienser:
Caprylic/Capric Triglyceride (From Coconut Oil)*, Helianthus Annuus 
Seed Oil (Sunflower Oil)*, Salvia Hispanica Seed Oil (Chia Seed Oil)*, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil (Jojoba Oil)*, Tridecane (Emollient 
approved by Ecocert)*, Crambe Abyssinica Seed Oil Phytosterol Esters 
(From Crambe Abyssinica Seed Oil)*, Hippophae Rhamnoides Fruit 
Extract (Seabuckthorne)*, Backhousia Citriodora Leaf Extract (Lemon 
Myrtle)*, Rosa Canina Fruit Oil (Rose Hip Oil)*, Glycine Soja Oil (Soy 
Bean Oil)*, Camelina Sativa Seed Oil (Camelina Oil)*, Squalene (Source 
Olive Oil)*, Undecane (Emollient approved by Ecocert)*, Olus Oil (From 
Soyabean Oil)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (Rosemary Antioxi-
dant) *, Beta-Sitosterol (Source Olive Oil)*, Tocopherol (Vit E)*, Citric 
Acid (pH balance), Citral (From Lemon Myrtle)

*Ingredienser från ekologiskt certifierade odlingar

Crème de la Crème  
Body Lotion

Volym:
500 ml kabin, 150 ml konsument.

Fördelar:
En härlig och väldigt rik bodylotion, som ändå smälter 
in i huden och ger fuktmättnad. Bra som After Sun 
(mycket hög andel Aloe Vera).

Beskrivning:
En rik och exklusiv body lotion som absorberas lätt och gör huden 
sammetslen. Fair Trade och ekologisk aloe vera ihop med ett 24 h 
fuktkomplex hjälper huden att bibehålla sin ideala fuktnivå. Havtorn, 
citronmyrten, aprikoskärneolja och squalene boostar med djupgående 
näring. Stramar upp huden och ger ny mjukhet.

Användning:
Massera in på kroppen efter dusch eller bad. Eller använd tillsammans 
med Goodness Glow All Over Dry Oil för extra lyster.

Våra huvudingredienser:
Aloe Vera Barbadensis (Eko & Fair Trade): Den mest verksamma sorten 
av aloe vera, som innehåller hela 60 aktiva substanser. Fantastiska 
egenskaper, bl.a. läkande och fuktighetsbevarande, samt påskyndar den 
naturliga celltillväxten. Har en tusenårig tradition som läkeväxt. 
Aprikoskärnolja (Eko): Mild olja rik på naturligt A-vitamin. Tillför huden 
näring och gör den mjuk och len.
Citronmyrten (Eko): Upplyftande på sinnet och mer antiseptisk än Tea 
Tree-olja, vilket är perfekt vid hudproblem.
Fuktkomplex 24 h: Anhydroxylitol*, Xylitol*, Glucose* och andra ekolo-
giskt godkända källor byggda på sockermolekyler. Bygger upp fukten i 
huden. 
Havtornsextrakt (Eko): Havtorn har varit känt i tusentals år i kinesisk
medicin för sin helande verkan och förmåga att bromsa hudens
åldrande. Extraktet kommer från både fruktköttet och havtornsfröet
för maximal effekt. Är antiinflammatorisk, läkande, Anti Age.
Squalene: En beståndsdel som naturligt finns i hudens eget talg. Bevarar 
fukten i huden och gör den mjuk och slät. Lugnande och  
uppbyggande verkan för t.ex. torr, känslig, kliande hud.
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Caviarextract
Anti Age och reparerande effekt. Består av aminosyror, mineral 
salter, vitamin B, zink och järn. Har en skyddande verkan och 
hjälper cellerna att förnya och föryngra sig.

Diatomaceous earth (89% naturligt silica)
Reparerar kollagenet, bra för hudproblem som eksem, acne mm. 
Även remineraliserande och tonifierande.

Grön lera, fransk
Djuprengörande, absorberar överflödigt sebum,  
eliminerar döda hudceller.

A L G S E R I E N

Marina proteiner, mineraler och närings-ämnen från olika sorters franska alger 
från Atlantkusten ger intensivt fuktgivande och djupbehandlande ansikts- och 

kroppsmasker. Algerna består av en imponerande komposition av alla vitaminer, 
mineraler, aminosyror och enzymer som vår hud behöver. Maskerna har naturligt 
vattenbindande egenskaper som gör huden sammetsmjuk. De arbetar synergetiskt 

tillsammans med M Picauts havtornsserie för att ge en vackrare hud.

Laminaria (alg)
Fantastiska fuktbindande egenskaper och otroligt rik på  
mineraler. Bra för hudproblem. Laminaria innehåller varje vitamin, 
mineral, aminosyra och enzym kroppen behöver.

Lithothamnium Calcareum (röd alg)
Tonifierar och detoxerar huden tack vare höga mineralhalter.

Thallasine (R)
Ett ”askunge”-patent. Anti Wrinkle och fuktboostande.

Nyckelingredienser:
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Våra ingredienser:
Glycose, Algin, Calcium Sulfate, Silica, Tetrasodium Pyrophosphate, 
Titanium Dioxide/ CI77891, PVP/ Polyvynilpyrrolidone, Mica/CI77019, 
Ferric Ferrocyanide/ CI77510, Water/Aqua, Glycerin, Iron Oxide/ 
CI77491, Carmine/CI75470, Tinoxide/CI77861, Caviar Extract,
Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid.

Enbart till salongsbruk

Caviar & Algae
Face Mask

Volym:
600 ml (ca 43 msk) pulver, kabinprodukt.

Funktion:
Anti Age, djupt fuktbindande och reparerande.

Hudtillstånd:
Idealisk för torr och mogen hud.

Fördelar:
Caviar har en föryngrande och reparerande effekt 
på huden. Caviaren innehåller fettsyror, aminosyror, 
mineralsalter, vit. B, zink och järn, vilket skyddar  
cellerna och hjälper dem att förnya sig. Fantastiska 
fuktbindande egenskaper. Kan läggas både som 
”vanlig mask” likväl som en behaglig varm mask  
(35–40 grader).

Beskrivning:
En lyxig peel-off mask med franska alger och äkta caviarextrakt. Caviar 
ger en föryngrande kur för huden. Studier har visat att caviarens cell-
struktur liknar den i unga hudceller. Masken stimulerar ombildnandet 
av cellerna och ger huden en intensiv fuktgivande boost. Gör huden 
sammetsmjuk och len tack vare sina fuktbindande egenskaper.

Användning:
1. Masken blandas med rumstempererat vatten till önskad konsistens. 

(Den kan även blandas med 35–40 grader varmt vatten för att få 
en varm mask.) Ha gärna en liten kanna redo med vatten. Lite mer 
vatten än pulver.Ca 2 mått pulver för ansikte och 3–4 mått för ansikte 
och hals. Här får du finna det som passar dig bäst då det skiljer sig 
från hudterapeut till hudterapeut.

2. Applicera masken direkt med en spatel. Var noga med att få lite 
tjockare kanter. Låt verka 10–15 minuter.

4. Du avlägsnar masken genom att lösgöra kanterna runtom. Har det 
ev. blivit lite tunnare på något område tas det lätt bort med fuktad 
bomull. Lyft därefter av masken nedifrån och upp till halva ansiktet 
och lyft sedan uppifrån pannan och möt upp på mitten (mer beha-
glig känsla för ögonlocken över fransarna när vi jobbar nedåt)

Våra huvudingredienser:
Caviarextrakt: Består av aminosyror, mineral salter, vitamin B, zink och 
järn. Har en skyddande, föryngrande och förnyande verkan på cellerna.
Diatomaceous Earth: (består av 89% naturligt silica) har som funktion att 
reparera kollagenet. Bra för hudproblem som eksem, acne mm. Även 
remineraliserande och tonifierande.
Algin: ett marint algkomplex utvunnet ur bruna alger; Laminaria.  
Laminaria: innehåller varje vitamin, mineral, aminosyra och enzym vår 
hud behöver. Har fantastiska fuktbindande egenskaper och otroligt är rik 
på mineraler. Även bra för hudproblem.
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Våra ingredienser:
Diatomaceous Earth/Solum Diatomeae, Zea Mays (Corn) Starch,  
Zea Mays Starch, Algin, Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate, 
Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum/ Cyamoopsis Tetragononolobus 
Gum.

Enbart till salongsbruk

Calming Organic
Algae Face Mask

Volym:
600 ml (ca 43 msk) pulver, kabinprodukt.

Funktion:
Fuktgivande och lugnande.

Hudtillstånd:
Alla hudtyper, även känslig.

Fördelar:
Passar alla hudtyper och bra val till känslig hy. Fuktgi-
vande och lugnande, dämpar rodnad.

Beskrivning:
Lugnande och stärkande peeloff-mask med ett marint algkomplex 
utvunnet av Laminaria extrakt. Algerna kommer från franska västkusten 
där de odlas helt naturligt.
Tips! Du kan mixa masken med Caviar masken för mer Anti Age-effekt 
eller anti wrinkle-effekt inför speciella tillfällen då den har en mild, 
tillfällig muskelavslappnande effekt.
Du kan även erbjuda denna i kur för att stödja och lugna den  
känsligare reaktiva huden.

Användning:
1. Masken blandas med rumstempererat vatten till önskad konsistens. 

Ha gärna en liten kanna redo med vatten. Calming-masken är lite 
mer rinnig än de övriga maskerna vilket är bra att känna till. Den blir 
mer lättarbetad om lite av annan mask blandas i. Lite mer vatten 
än pulver. Ca 2 mått pulver för ansikte och 3–4 mått för ansikte och 
hals. Här får du finna det som passar dig bäst då det skiljer sig från 
hudterapeut till hudterapeut.

2. Applicera masken direkt med en spatel och var noga med att få lite 
tjockare kanter. Låt verka 10–15 minuter.

3. Du avlägsnar masken genom att lösgöra kanterna runtom. Har det 
ev. blivit lite tunnare på något område tas det lätt bort med fuktad 
bomull. Lyft därefter av masken nedifrån och upp till halva ansiktet 
och lyft sedan uppifrån pannan och möt upp på mitten (mer beha-
glig känsla för ögonlocken över fransarna när vi jobbar nedåt)

Våra huvudingredienser:
Diatomaceous Earth: (består av 89% naturligt silica) har som funktion 
att reparera kollagenet. Bra för hudproblem som eksem, acne mm. Även 
remineraliserande och tonifierande.
Algin: ett marint algkomplex utvunnet ur bruna alger; Laminaria.  
Laminaria: innehåller varje vitamin, mineral, aminosyra och enzym vår 
hud behöver. Har fantastiska fuktbindande egenskaper och otroligt rik 
på mineraler. Bra för hudproblem.
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Våra ingredienser:
Diatomaceous Earth/Solum Diatomeae, Algin, Calcium Sulfate, Tetra-
sodium Pyrophosphate, Chromium Hydroxide Green/ CI 77289,  
Fragrance/Parfum, Water/Aqua, Titanium Dioxide/ CI 77891, Ultra- 
marine/ CI 77007, Silica, Acetylhexapeptide-8, Limonene, Citronellol,
Aloha-Isomethyl Ionone.

Enbart till salongsbruk

Anti-Wrinkle
Mask

Volym:
600 ml (ca 43 msk) pulver, kabinprodukt.

Funktion:
Anti Age och myorelaxerande.

Hudtillstånd:
Mogen hud.

Fördelar:
Har en tillfällig utslätande effekt. Får huden att se 
slätare och mjukare ut. Binder fukt på djupet och ger 
en rejäl fuktboost.

Beskrivning:
En peel-off mask med franska västkust alger samt ett patent  
innehållande Argireline ger en mild muskelavslappnande effekt  
och en askungeeffekt på rynkor (effekten är inte permanent.) 
En perfekt mask innan man går ut på fest eller när man vill känna sig 
extra fin. Algkomplexet återfuktar på djupet.

Användning:
1. Mixa 4 msk pulver med ca 4 msk vatten i en skål. Rör snabbt/ 

kraftigt ihop till en jämn, lättapplicerad konsistens.
2. Låt masken stå och tjockna i ca 1-2 min.
3. Applicera masken direkt med en spatel. Undvik ögonområdet.
4. Lägg masken i ett tjockt, täckande lager. 
 Tips: Vik gärna in lite Kleenex mellan bandet och hårfästet för att   

skydda håret.
5. Avlägsna masken nerifrån och upp. Tvätta av de sista resterna   

med en svamp och ljummet vatten. Eller gör ”Spa-metoden”:  
Låt en varm handduk ligga på kundens ansikte (utan att täcka   
näsan) efter att du tagit bort masken och svep sedan bort de  
sista resterna med handuken.

Våra huvudingredienser:
Thallasine: (R) är ett ”askunge”-patent som ingår i Anti-Wrinkle-masken, 
med avslappnande och fuktboostande effekt.
Diatomaceous Earth: (består av 89% naturligt silica) har som funktion att 
reparera kollagenet. Bra för hudproblem som eksem, acne mm. Även 
remineraliserande.
Algin: ett marint algkomplex utvunnet ur bruna alger; Laminaria.  
Laminaria: innehåller varje vitamin, mineral, aminosyra och enzym vår 
hud behöver. Har fantastiska fuktbindande egenskaper och otroligt rik 
på mineraler. Bra för hudproblem.
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Våra ingredienser:
Diatomaceous Earth/Solum Diatomeae, Calcium Sulfate, Algin,  
Tetrasodium Pyrophosphate, Algae (Lithothamnium Calcareum), 
Illite, Ultramarine/ CI77007, Fragrance/Parfum, Limonene, Linalool, 
Geraniol,Hexyl Cinnamal, Citronellol, Butylphenoxisohexyl  
3-cyclohexenecarboxaldehyde/Lyral

Enbart till salongsbruk

Purifying Algae 
Face Mask

Volym:
600 ml (ca 43 msk) pulver, kabinprodukt.

Funktion:
Rengörande och lugnande.

Hudtillstånd:
Fet eller problem hud, även acne.

Fördelar:
Hjälper till att ta bort döda hudceller och orenheter, 
gör huden mjukare och renare samt binder fukt på 
djupet.

Beskrivning:
En specialmask för oljig eller problemhud (även acne) som tack vare 
djuprenande grön lera, Lithothamnium och Laminaria-alger renar 
huden. Kombinationen av alger och grön lera har en synergetisk effekt 
och ger ett milt exfolierande, mjukgörande och absorberade resultat 
på huden.

Användning:
1. Mixa 4 msk pulver med ca 4 msk vatten i en skål. Rör snabbt/ 
 kraftigt ihop till en jämn, lättapplicerad konsistens.
2. Låt masken stå och tjockna i ca 1-2 min.
3. Applicera masken direkt med en spatel. Undvik ögonområdet.
4. Lägg masken i ett tjockt, täckande lager.
 Tips: Vik gärna in lite Kleenex mellan bandet och hårfästet för att   
skydda håret.
5. Avlägsna masken nerifrån och upp. Tvätta av de sista resterna   
med en svamp och ljummet vatten. Eller gör ”Spa-metoden”:  
 Låt en varm handduk ligga på kundens ansikte (utan att täcka   
näsan) efter att du tagit bort masken och svep sedan bort de  
 sista resterna med handuken.

Våra huvudingredienser:
Röda alger: (Lithothamnium Calcareum) rensar och renar.
Grön lera: (fransk premiumkvalitet) har en djuprengörande effekt. Ab-
sorberar överflödigt sebum och eliminerar döda hudceller.
Diatomaceous Earth: (består av 89% naturligt silica) har som funktion att 
reparera kollagenet. Bra för hudproblem som eksem, acne mm. Även 
remineraliserande och tonifierande.
Algin: ett marint algkomplex utvunnet ur bruna alger. 
Laminaria innehåller varje vitamin, mineral, aminosyra och enzym vår 
hud behöver. Har fantastiska fuktbindande egenskaper och otroligt rik 
på mineraler. Bra för hudproblem.



Om du har frågor eller funderingar kring  
produkterna, kontakta oss gärna:

Region Öst + Sthlm:

Marie Thunell
Aukt. hudterapeut

marie@mettepicaut.se
0709 - 74 18 65 

Region Väst + Gbg: 
 Christel Söderstedt Johansson
Aukt. hudterapeut

christel@mettepicaut.se
0709 - 74 18 75

Mette Picaut AB
www.mettepicaut.se


