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Skincity storsatsar på nytt varumärke
Idag den 31 maj breddar Skincity sitt koncept genom att lansera varumärket
MAKETHEMAKE- ett varumärke som korsar hudvård med makeup utvecklat av
hudterapeuter.
Stort intresse för hudvårdande makeup bland Skincitys kunder
Skincity har under de senaste åren sett en ökad efterfrågan på makeup med
fokus på välgörande innehåll för huden. ”Vi har tagit hudvården ett steg till.
Vi nöjer oss inte med att makeupen ska vara hudvårdande, det ska vara

hudvård med pigment. Det känns så rätt och för mig som hudterapeut
egentligen det enda rätta” säger Sofia Mellström som är Product
Development Manager för MAKETHEMAKE.
Efter 2 års hårt arbete har Skincity skapat produkter med verkligt aktiva
ingredienser som också är makeup. MAKETHEMAKE ger både en direkt synlig
effekt och förbättrar hudens kvalitet på sikt.
Varumärket lanseras med en serie om 30 produkter med start den 31 maj.
Nya produkter kommer löpande lanseras nästan varje månad året ut.
Varumärket kommer innehålla allt ifrån Squalane Melting Foundation, SPF 30
till Ceramide Elastic Concealer. Prisbilden kommer vara mellan 149 kr och
299 kr.

”Det har varit tufft och svårt att få till detta, men vi har hela tiden tänkt att när
världens främsta producenter har svårt att möta våra krav på effekt, då har inte
detta gjorts förut och att vi har något unikt på gång. Nu i efterhand kan jag
verkligen säga att vi har det. MAKETHEMAKE är något helt utöver det vanliga
både vad gäller innehåll, finish och pris” säger Annica Forsgren Kjellman,
grundare av Skincity.
MAKETHEMAKE Makeup-infused skincare developed by skintherapists.

SKINCITY – DIN HUDTERAPEUT ONLINE
Skincity, som grundades 2011, är en hudvårdsklinik online som erbjuder ett
finslipat sortiment av professionell hudvård och hudvårdande makeup.
Företagets unika koncept återfinns i detaljerna. Skincity erbjuder avancerad
hudvård till alla genom unika hudtest med hudanalys och varsamt inslagna
paket. Snabb service med omtanke samt en kundservice med enbart
diplomerade hudterapeuter. Vi ses på Skincity.se!
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