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IDUN Minerals lanserar
hudvårdsserie

För att komplettera och följa upp IDUN Minerals makeup-serie introduceras 
nu en hudvårdsserie med åtta produkter. Serien består av två dagcremer, 
nattcreme, ögoncreme, serum, rengöringslotion, rengöringsmousse samt 
ett micellärt vatten. Tillsammans bidrar produkterna till att hålla huden i 
balans, passar även den mest känsliga hyn och är tillverkad i Sverige.

I produkterna finns innehåll från äpple, vitaminer och mineraler, som håller huden i balans och som 
ger bästa förutsättningar och bas att fortsätta med makeupen. Även personer med problemhy och 
känslig hy kan använda cremerna.

Charlotta Tellström, konsulent och hudvårdspecialist, IDUN Minerals

- Ingredienserna i vår nya hudvårdsserie är dokumenterat milda och effektiva för att hålla huden i 
balans. Äppelsyra (AHA) är milt rengörande med rätt pH och fuktåtergivande. Vitamin C och E är 
antioxidanter som skyddar och vårdar huden. Vitamin B (niacinamid och folsyra) stärker hudens 
motståndskraft. Mineralerna, magnesium, zink och kalium håller huden i balans. Vi har använt oljor 
från raps och havre som är mjukgörande för huden. Alla produkter är dermatologiskt testade och 
parfymfria och inte minst veganska dvs helt utan animaliskt innehåll.

Caroline Thunstedt, produktutvecklare, IDUN Minerals

- I utvecklingen av hudvården har vi haft samma tanke som för makeupen, dvs att ta fram produkter 
som även passar väldigt känslig hy. Vi har skapat en hudvårdsserie som är enkel att använda för 
daglig rengöring, vård och återfuktning av huden. När vi gjort formulan har vi utgått från våra egna 
och apotekens strikta krav. Många har upptäckt att de kan använda vår makeup trots känslig hy och 
nu kan vi erbjuda en helhet med både hudvård och makeup.

Hela serien är utvecklad och tillverkad i Sverige med miljövänligt tänk. Förpackningarna är av poly-
propylen och PET som lätt återvinns. Ytterförpackningarna är FSC-certifierade.

IDUN Minerals hudvård lanseras på apotek och på www.idunminerals.com i oktober.
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IDUN Minerals säljs på apotek, idunminerals.com samt utvalda onlinebutiker.

DAY CREAM, 
DRY SKIN 

Rek. pris 329 kr

DAY CREAM
Rek. pris 329 kr

NIGHT CREAM
Rek. pris 329 kr

EYE CREAM 
Rek. pris 249 kr

CLEANSING FACE 
& EYE MOUSSE

Rek. pris 199 kr

SERUM
Rek. pris 349 kr

Bild saknas Bild saknas

CLEANSIG FACE 
& EYE LOTION

Rek. pris 199 kr

MICELLAR 
WATER

Rek. pris 219 kr
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