
Den stribede storfavorit, Alt-i-in Ansigtsrens, er gået 
grundigt efter i sømmene af os og Miljømærkning  
Danmark: Vi har skåret det unødvendige fra og optimeret 
på aktiverne, så resultatet er et endnu mere effektivt og 
miljøvenligt produkt, der nu som noget nyt bærer Svane-
mærket. Miceller udgør dog fortsat produktets base og 
derfor tager produktet navneforandring til Matas Micellar 
Water– et begreb som flere og flere kvinder i dag er  
bekendt med. 

HVAD ER MICELLEVAND?
Det populære rensevand er baseret på en formel med en høj  
koncentration af milde rensepartikler, som kaldes miceller. Miceller 
er mikroskopiske oliemolekyler, der tiltrækker skidt og olie og  
derfor fjerner urenheder uden at udtørre huden. Micellevand er et 
effektivt, men skånsomt renseprodukt, som tåles af de fleste. 

Micellevand gør din renserutine hurtig og enkel, idet den reduceres 
til et enkelt trin. Produktet påføres en vatrondel, hvorefter snavs 
og makeup-rester tørres af på få sekunder. Det er ikke nødvendigt 
at rense af med vand bagefter. 

MATAS MICELLAR WATER
Alt-i-en Ansigtsrens relanceres med nye aktiver og Svanemærkning

SUND PLEJE  ·  DER VIRKER  ·  TIL EN GOD PRIS

som ingen andre



NYT FORBEDRET INDHOLD
I forbindelse med relanceringen har vi tilføjet nye, 
plejende og fugtgivende aktiver. 
 
Produktet tilbydes fortsat i to udgaver – til normal 
og til sart hud.

MICELLAR WATER – NORMAL HUD

MICELLAR WATER – TØR/SART HUD

Indeholder cellefornyende kreatin, der forbedrer 
hudens elasticitet og bidrager med en opstram-
mende effekt. Fugtgivende panthenol (provitamin 
B5) plejer og opretholder hudens fugtbalance.  
Fås med og uden parfume.

Til tør og sart hud har vi tilføjet allantoin, der 
beroliger og modvirker irriteret hud, mens E-vita-
min beskytter hudbarrieren. Glycerin giver den 
tørre hud fugt. Resultatet er en frisk, velplejet hud 
og mindre irritation. Uden parfume
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Produkternes popularitet gør, at de også fremadrettet fås i flere størrelser:
Matas Micellar Water til normal hud med og uden parfume, 500 ml: 69,95 kr.
Matas Micellar Water til normal hud med parfume, 250 ml: 49,95 kr.
Matas Micellar Water til normal hud med og uden parfume, 75 ml: 16,95 kr.
Matas Micellar Water til tør/sart hud uden parfume, 500 ml: 69,95 kr.
Matas Micellar Water til tør/sart hud uden parfume, 250 ml: 49,95 kr.

De nye Micellar Waters er i butikkerne og på matas.dk fra uge 16.

De nye Micellar Waters er i butikkerne og på matas.dk fra uge 16.

NU MED SVANEMÆRKET

FLERE STØRRELSER

I forbindelse med relanceringen har vi valgt at svane-
mærke Micellar Water. De nye ingredienslister - på de i 
forvejen skånsomme Alt-i-en Ansigtsrens - har været til 
gennemsyn hos Miljømærkning Danmark, som har god-
kendt begge varianter Matas Micellar Water til at bære Sva-
nemærket. Med Svanemærket lever nyhederne derfor bevise-
ligt op til en række miljø- og sundhedsmæssige krav, der skåner både 
dig og miljøet. Det betyder bl.a., at:
• produktet er fri for hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer
• produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags
• emballagen udgør en forholdsmæssig lille del i forhold til indholdet
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