
Nourishing Cleanser
Krämig mjölkrengöring som rengör, mjukgör 
& vårdar. Alla hudtyper. Särskilt bra för torr, 
normal och känslig hy. 100 ml.

Rose Quartz S. P. Rich Cream  
Rik, lyxig dag- & nattkräm med pre- & post-
biotika. Lugnar, balanserar och jobbar för en 
fast och stärkt hud. Hyaluronsyra åtefuktar. 
Alla hudtyper utom bland & fetare hud. 50 ml.

Glorious Green Foaming Cleanser 
Härligt skummande rengöring som fräschar 
upp & balanserar. Alla hudtyper, även för fet, 
känslig eller problemhud. Massera gärna lite 
extra på kvisslor! 150 ml.

Calming Cocoon Cream
Barriärbalm med avocado som reparerar & 
ger näring, skyddar & bygger hudbarriär samt 
jobbar anti-age. Förfinar en grövre hud. Passar 
känslig/torr hud eller som klimatkräm. 50 ml.

Hydrating Water
Ansiktsvatten med spray som fuktar, lugnar och 
har hopdragande effekt. Även över make-up. 
Extra bra efter sol, framför datorn, på bomull 
över svullna ögon. Alla hudtyper. 100 ml.

Travel Kit
Prova på kit - eller smart på week- end resan. 
Nourishing Cleanser (10 ml), Exfoliating Peel 
Mask (10 ml), Precious Oil (3 ml), Skin Perfect 
Moisturiser (5 ml).

Exfoliating Peel Mask
Peeling & Ansiktsmask som varsamt tar bort 
döda hudceller, ger lyster och ökar efter- 
följande produkters effekt. Anti-redness 
effekt som mask. Alla hudtyper. 50 ml.

Amazing E. Body Peel Mask
Som ansiktsbehandling för kroppen som 
ger en härligt mjuk och len hud full av lyster. 
Även bra till knottriga överarmar och som in-
packning på torra fötter. Ljuvlig doft! 200 ml.

Hydra Lagoon Overnigth Mask
Ansiktsmask för näring, fukt, lyster och en 
slätare hudyta. Anti-age. Vit B3 (Niacinamid) 
kan ge en värmande känsla. Normal, blandad, 
torr, mogen hud. 50 ml.

Goodness Glow All Over Dry Oil
Lätt, lyxig kroppsolja som ger silkeslen hud 
full av lyster. Även hårtoppar, nagelband.
Upplyftande doft av citronmyrten. Olja från 
bla havtorn och nypon. 150 ml.

Precious Oil
Näringsrikt oljeserum som mjukgör & ger 
lyster till den torra huden. Balanserar & renar 
problemhud tack vare havtorn. Peptider ökar 
hudens fasthet. Alla hudtyper. 50 ml.

Crème de la Crème Body Lotion
Exklusivt rik för kroppen som mjukgör 
utan att kladda. Perfekta handcremen, bra 
aftersun med hög halt av aloe vera. Squalene 
mjukgör och bygger hudbarriär. 200 ml.

Hydra Miracle Serum
Fettfritt serum som ökar hudens fukt- 
produktion & boostar direkt! Kan även lugna 
känslig hud, tack vare anti-rednesskomplex. 
Jobbar anti-age. Alla hudtyper. 50 ml.

M Picaut Ansiktsbehandling   
Att låta experten/hudterapeuten gå igenom din 
hud och dess tillstånd regelbundet, ger dig max-
imal möjlighet till den bästa hudhälsan! Hög halt 
av effektiva ämnen ger din hud en nystart.

M Picaut Swedish Skincare   
Hög halt ekocertifierat innehåll och fokus på 
resultat. Tillverkas i Dalarna med omtanke om 
natur & djur. Unisex. Sveriges mest prisbelönta 
hudvård! 

Precious Eye Cream
Ökar mikrocirkulationen vilket ger mindre 
svullnad och en mer vital hud. Peptider ger 
fastare hud. Ökar fukt och minskar mörka 
ringar. Kan lugna känslig hud. 50 ml. 

Skin Detox Moisturiser
Fuktgivande, lugnande dag- & nattkräm. 
Kan dämpa rodnad, klåda och irritation. För 
känslig, problemhud, fet, blandhud, tonår, 
röd hud.  50 ml.

Ruby Passion P. Lifting Serum
Stärkande anti age-boost som jobbar mot 
förstorade porer & pigmentering och för 
spänst & lyster. Även för känslig hud då den 
lugnar & bygger upp. 30 ml.

Skin Perfect Moisturiser
Mjukgörande dag- & nattkräm med peptider 
för en fastare hud. Havtorn, vitamin C, essen-
tiella fettsyror mättar, skyddar och ger glow! 
Alla hudtyper förutom den fetare. 50 ml.

Pearl Luminous Gentle PHA Serum
Lugnande, stärkande för ett instant glow. 
Skonsamma men effektiva syror ger en för-
finad struktur medan Lakritsrot och Krusbär  
förbättrar pigmenteringar. 30 ml

Gold Magician Firming Serum
Anti age-serum för ökad fasthet med naturligt 
vit. A från Bakuchiol, Nyponros och Havtorn. 
Karotenoider skyddar mot HEV-ljus och ger 
en gyllene hudton. Alla hudtyper. 30 ml. 

Amethyst O. P. Balancing Cream  
Superlätt, lyxig dag- & nattkräm som jobbar 
för fasthet. Pre- & postbiotika stärker, lugnar 
och framförallt balanserar. Hyaluronsyra ger 
massor av fukt. Alla hudtyper. 50ml.
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