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Alissa Beauté är naturlig professionell hudvård från Italien 
som lanserades i Sverige för ett år sedan och nu kommer att 
finnas representerat på plats på Skönhetsmässan Acadermia. 
De står för individanpassad hudvård som ger resultat. 

S IGNOR GUL IANO BRAVI från Milano är 
grundaren till Alissa Beauté. Han har 
alltid hyst en stor passion för skönhet 
och hälsa. Intresset kommer från hans 
moster Alissa som under andra världs-
kriget började tillverka naturkosmetik 
hemma. Det är förstås från henne nam-
net Alissa Beauté kommer. Alissa Beau-
té grundades för 25 år sedan, men gjor-
de entré i Sverige först hösten 2016 och 
distribueras av Åsa Dengg. Med sin bak-
grund inom bland annat hälsa och trä-
ning har hon i Alissa Beauté funnit en 
produkt som går i linje med ett hälso-
samt helhetstänk. 

– Alissa Beauté vill förmedla sund skön-
het; att man är fin som man är. Vi hjäl-
per och ger kunskap om hur vi bäst tar 

hand om vår hud, kropp och knopp. Vi vill 
att man, oavsett var man befinner sig i li-
vet, ska få rätt rådgivning och ökad kunskap 
om hur man tar hand om sig på bästa sätt för 
ökat välmående och en stärkt självkänsla, sä-
ger Åsa Dengg. 

ALISSA BEAUTÉS PRODUKTER är framtagna på 
ett laboratorium i Italien som baserar sin pro-
duktutveckling på modern teknik och forsk-
ning. De har en hög koncentration av akti-
va ämnen från naturen i kombination med 
högteknologiska substanser, framtagna spe-
cifikt för professionellt bruk i behandlingar 
och vid försäljning av hemmaprodukter via 
salonger och span. Med sina 17 olika seri-
er finns det hudvård för alla hudtyper oav-
sett var i livet du befinner dig. Alissa Beautés 
produkter utmärker sig genom ett välbalan-
serat innehåll och unika sammansättningar 
där innovativ teknologi kombinerar de bäs-
ta helt rena naturliga oljorna från olika delar 
av världen med högaktiva ingredienser. Pro-
dukterna är dermatologiskt testade och fria 
från parabener. 

ALISSA BEAUTÉS S IGNUM är de 26 olika "Bio 
Active"-koncentraten; serum med upp till 98 
% naturliga ingredienser. Finns både vatten- 
och oljebaserade. Med dessa kan hudterapeu-
ten skapa individuella behandlingar för var-
je kund utifrån hudens tillstånd. Huden är i 
ständig förändring på grund av olika fakto-
rer som livsstil, hormoner, årstid och miljö. 

– En hudterapeut kan liknas vid en per-
sonlig tränare för huden. Precis som en 
personlig tränare, utformar en hudtera-
peut en skräddarsydd behandling, samt 
ger tips om hemmaprodukter, för just din 
hud för bästa resultat, menar Åsa Dengg.

– Utöver individanpassad hudvård vill 
vi poängtera vikten av en sund kost och 
fysisk aktivitet, att det finns en klar syn-
ergi mellan dessa för ett välmående ini-
från och ut.
Alissa Beauté har även en utmärkande 
28-dagars ansiktskur för att avsevärt för-
bättra hudens kvalitet och lyster av som 
som består av fyra steg. Första veckan: Bio 
Detox som gör huden klarare och mjuka-
re. Andra veckan: Hydra som ger huden 
fukt. Tredje veckan: Energy som har en 
vitaliserande inverkan på huden. Fjär-
de veckan: Lift-up, som ger en ”lifting”-
effekt. 
Åsa Dengg och produktchefen Petra 
Martinakova från Alissa Beatués huvud-
kontor kommer att finnas på plats i deras 
monter på Torggatan på Acadermia för 
dig som vill veta mer om Alissa Beauté 
och deras produkter. Petra kommer även 
att hålla ett intressant föredrag på Aca-
dermias scen om fördelarna med skräd-
darsydd hudvård under fredagen 10 no-
vember klockan 10.15-11.00. 

För mer information, besök 
www.alissabeautescandinavia.com. ■

AV JOAKIM HAYENHJELM

ACADERMIA

ACADERMIA MÄSSAN
Du hittar oss i monter:

VHO1:22
Kom förbi på ett glas 

alkoholfritt bubbel + provburk.

HynE anti-age with hyaluronic acid
Medicinsk upptäkt inom kirurgi - blev en succé som anti-age créme

PROVA-PÅ RABATT
100 kr 

Webshop: www.hyne.se

Uppge rabattkod: hyne2017

www.hyne.se
Gilla oss på Facebook 

och Instagram


