I Japan, som är världens andra största marknad för skönhetsprodukter, har användarvänliga ansiktsmasker funnits i 15 år.
Jag har själv bott länge i Japan och flyttade med min japanska
fru till Sverige för två år sedan. När vi kom hem letade vi efter
en passande ansiktsmask men kunde inte hitta någon. Därför
har vi nu utvecklat Powerlite MASQ+ som är anpassade efter
svenskt klimat och hud.
Mats Höljö, VD och grundare av Powerlite

Vårdande ansiktsmasker som du enkelt placerar över ansiktet.
Luta dig tillbaka och njut!

Powerlite MASQ+ är en serie vårdande ansiktsmasker,
fulladdade med aktiva ingredienser för olika hudtyper och behov.
Masken är skräddarsydd och placeras enkelt över ansiktet.
Du behöver varken smörja in eller tvätta bort något.

FLÖJELBERGSGATAN 8A, SE-431 37 MÖLNDAL, SWEDEN
I NFO@POWERLITE.COM

SWEDEN

H O M E

U S E

WWW.POWERLITE.COM

Masq+.flyer.se140826

Luta dig tillbaka och njut!

SWEDEN

H O M E

U S E

Powerlite
Rejuvenating & Moisture mask

Powerlite
Firming & Nutrition mask

Powerlite
Soothing & Calming mask

Unna dig en intensivt fuktighetsbevarande och mjukgörande mask.

Unna dig en föryngrande och uppstramande mask. Perfekt för dig

Unna dig en skön återfuktning efter en dag i solen. Verkar lugnande

Perfekt för dig med torr, stressad eller livlös hy med tendens till

som känner en saknad av elasticitet och har fina linjer och rynkor.

och återfuktande mot torr eller ansträngd hy. Passar även dig med

linjer och rynkor. Powerlite MASQ+ Rejuvenating & Moisture är

Powerlite MASQ+ Firming & Nutrition är fulladdad med aktiva

känslig hy. Powerlite MASQ+ Soothing & Calming är fulladdad med

fulladdad med aktiva ingredienser, bl.a. fuktgivande hyaluronsyra,

ingredienser, bl.a. fuktgivande collagen, ginkgo biloba som ökar

aktiva ingredienser, bl.a. lugnande aloe vera och trollhassel, vilket

lugnande trollhassel och stärkande C- och E-vitamin.

blodcirkulationen och antioxidanterna C- och E-vitamin.

också har en anti-inflammatorisk verkan samt mjukgörande
vitamin B3 som även dämpar rodnad.
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