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ETT NYTT BEHov!
Jag har förverkligat en dröm! 

Jag är väldigt stolt över att få lansera MASQ+, 
en serie vårdande ansiktsmasker. I Japan som är 
världens andra största marknad för skönhets-
produkter 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 pas-
sande ansiktsmask men kunde inte hitta någon.  
Därför har vi nu utvecklat Powerlite MASQ+ 
som är anpassade efter svenskt klimat och hud. 
Upplev själv fördelarna med MASQ+. Luta dig 
tillbaka och njut! Varning, kan vara beroende-
framkallande...

Mats Höljö

VD & grundare av 
Powerlite AB

BEAUTY • WELL-BEING • HEALTH

Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37  Mölndal. Sweden
Phone  +46 (0)31 - 706 65 50

info@powerlite.com
www.powerlite.com
www.dinsalong.com
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Nyheter från Powerlite AB

TEMA: LANSERING MASQ+!

          vårdande ansiktsmasker
Vi har nöjet att lansera Powerlite MASQ+ en serie vårdande ansiktsmasker fulladdade med aktiva ingredienser för olika hudty-
per och behov. Masken är skräddarsydd och placeras enkelt över ansiktet. Du behöver varken smörja in eller tvätta bort något. 
Luta dig tillbaka och njut! Finns för både professional use och home use. Powerlite MASQ+ är anpassade efter svenskt klimat 
och hud.

Powerlite MASQ+ Intensive, Professional use används på klinik direkt efter behandling med
- IPL • Microdermabrasion • Kemisk peeling • Microneedling • Fillers - för att lugna huden och ladda den med fukt. 

Powerlite MASQ+ Intensive är fulladdad med aktiva ingredienser, bl.a.:
 Trollhassel lugnande, anti-inflammatorisk, sammandragande
 Hyaluronsyra  fuktgivande
 Collagen  fuktgivande
 Aloe vera lugnande, förebygger effektivt torr hud

MASQ+ finns även i tre olika varianter för hemmabruk som era kunder kan använda hemma mellan behandlingarna: Firming & 
Nutrition för åldrad, torr hud med saknad av elasticitet, Rejuvenating & Moisture för torr, åldrad och stressad hud samt Soothing 
& Calming för känslig och torr hud samt efter solbränna. 
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vARUPRov med nyhetsbrevet.  Luta dig tillbaka och njut! 

ERBJUDANDE!
MASQ+ INTENSIvE 
240 kr exkl. moms
(ordinarie pris 480kr exkl. moms)

10
pack

PRoFESS IoNAL USE

MASQ+ 
Rejuvenating, Firming eller Soothing. 
120 kr exkl. moms  
(ordinarie pris 240kr exkl moms)

6
pack
Säljs till dina kunder för 250 kr (ordinarie pris 499 kr)

HoM E USE

Beställ nu på 031-706 65 50 eller info@powerlite.com 
Reklammaterial ingår

Innehåller 

vARUPRov

WORKSHOP
Välkommen att mingla med oss och träffa kollegor samtidigt som du få reda på mer om Powerlite MASQ+. 
Vi bjuder på lunch. Begränsat antal platser, först till kvarn 031-706 65 50 eller info@powerlite.com. 

Stockholm
Onsdagen den 22 oktober kl. 12.00-13.30
Allavie Clinic, Fleminggatan 31, Stockholm

Göteborg
Torsdagen den 23 oktober kl. 12.00-13.30
Powerlite AB, Flöjelbergsgatan 8A, Mölndal



www.powerlite.se

Internationella läkare är överens - IPL är numera Golden standard för hårborttagning och hudföryngring. 
Men valet av maskin är avgörande för vilket resultat du får! Powerlite® var faktiskt ett av de första IPL 
märkena på den svenska marknaden. Ni som varit med några år i branschen har sett att många märken 
kommer och går. Det tar ungefär två år innan man ser om IPL-behandlingen gett permanenta resultat 
eller ej. Vi är stolta över att Powerlite® funnits på den svenska marknaden i 15 år och vill lyfta fram vår 
absolut första kund i Sverige, nämligen Helen Sandh på Helens Beauty Center i Borås. 

10 år yngre med Powerlite® IPL!

”I mars 2013 träffade jag representanter från Beauté Pacifique på en mässa. De hade med sig en hudscanner som 
bl.a. kan läsa av hur mycket kollagen och elastin du har i huden. Jag lät dem scanna min hud i ansiktet.
I november 2013 öppnade jag Allavie Clinic och sedan dess har vår duktiga hudterapeut, Jeanette Persson Schmidt, behandlat min hud totalt 4-5 gånger 
med IPL Powerlite600PRO och under samma period har jag använt Créme Métamorphique från Beauté Pacifique som nattkräm.
Den 17 september 2014 på Allavie Clinics after work med kunder och vänner var Beauté Pacifique på plats, erbjöd alla en kostnadsfri hudscanning och 
jag gjorde en ny hudscanning på min hud. Jag förväntade mig en resultatförbättring och jag blev inte besviken, min hud är idag 10 år yngre än den var den 
dagen i mars 2013!”

-Pia Walter, grundare Allavie Clinic i Stockholm

15 års erfarenhet av Powerlite® IPL!

www.facebook.com/PowerliteAB

www.youtube.com/preswedeab
powerlitewhenyouwantresults

 

Alla reportage hittar du på 
www.dinsalong.com 

PoWERLITE® LIvE! 

Lansering PoWERLITE MASQ+ •  
Stort intresse för MASQ+ på mässan Apotek & Egenvård. 
MASQ+ finns redan till försäljning på salonger, kliniker och 
apotek runt om i Sverige. Många positiva kommentarer om 
MASQ+.  
Enkelt, snabbt och effektivt - ta på, låt verka, ta av - KLART! 
Männen var speciellt imponerade av enkelheten och de 
fina, snabba resultaten och gillade även känslan av att ta på 
sig en mask.  

i alla 
f a l l 

vad gäller kombinations-
behandlingar. Skräddar-
sydda behandlingar an-
passade efter varje individ 
är det bästa för optimala 
resultat. Vi erbjuder en 
rad olika möjligheter för 
hudföryngring och även 
för kroppsbehandlingar. 
Alla våra Powerlite®-
maskiner är certifierade 
och godkända av flera 
olika myndigheter. Kon-
takta oss för mer infor-
mation, 031-706 65 50.

Powerlite®IPL
-hudföryngring
-pigmenteringar
-ytliga kärl
-rosacea
-acne
-permanent 
 hårborttagning

Powerlite® Peeler 2.0
-hudslipning
-djuprengöring
-uppfräschning
-nedslussning 
-uppstramning 
-lyft
-muskelstimulering

Proshock Ice
-oönskade fettdepåer
-putmage
-kärlekshandtag
-gäddhäng
-”bh-valkar”
-ödematösa celluliter
-fibrösa celluliter

Skinfill
-hyaluronsyra fillers

Traylife
PRP
-hudföryngring
-håravfall
-acneärr

SAvE the DATE
Viktiga datum att skriva in i kalendern 
redan nu. 

Workshop Powerlite® Fysio Göteborg
15 oktober
Behandling med stötvåg inom rehab

Powerlite® IPL grundutbildning 
Stockholm 
Hårborttagning 16 oktober
Hudföryngring 17 oktober

Workshop MASQ+, lunchmingel
Stockholm 22 oktober kl. 12-13.30
Göteborg 23 oktober kl. 12-13.30

Mässa Anti-Aging Köpenhamn
31 okt - 2 nov
Powerlite finns på plats med MASQ+

Utbildning Skinfill Göteborg
dec/jan anmäl intresse

Workshop/utbildning Traylife PRP 
Göteborg  
dec/jan - anmäl intresse

”Jag har på mina 23 år som salongsägare aldrig gjort en bättre investering. 
Maskinen är nu 15 år gammal och bara går och går....Aldrig haft något 
problem med den.
Jag har 100-tals nöjda kunder både vad gäller hårborttagning, kärl, pigmen-
teringar och skin rejuvenation. Den är säker och lätt att arbeta med och ger 
de resultat jag utlovar. Dessutom räddade den upp min krassliga ekonomi 
när jag investerade i den, snabba behandlingar som ger bra klirr i kassan. 
Tid är pengar för oss som säljer vår tid.”

Helen Sandh, ägare Helens Beauty Center i Borås

Powerlite® IPL är svensktillverkad, medicinskt CE-märkt och tekniken vi använder oss av är patenterad. Vi har IPL maskiner 
i flera olika modeller och prisklasser, månadskostnad från 2580 kr exkl. moms. Vi säljer även ut våra demomaskiner. Vi skräd-
darsyr finansieringslösningar efter ditt behov. Kontakta oss på 031-706 65 50 för en lösning som passar just dig. 

PoWERLITE  
Expanderar!
Just nu söker vi representant i Stockholmsområdet.  
Mer info finner du på www.powerlite.se

Powerlite®RF
-skin tightening
-lyft
-reducering av rynkor
-reducerar mörka rin-
gar och påsar under 
ögonen
-uppstramning

Radiofrequency

FÖRST I SvERIGE
MED PoWERLITE® IPL

KoMBoBEHANDLINGAR BLIR ALLT vANLIGARE!

ERBJUDANDE

I pressen•  
Proshock Ice har synts flitigt i pressen både i reportage och 
med annonser. Efterfrågan på fettfrys och cellulitbehandling är 
större än någonsin. Visste du att fettet kristalliseras redan vid 
+10 grader?!  

Håll utkik efter reportage om MASQ+, kommer inom kort i flera 
magasin! 
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Microdermabrasion Cryo & Shock wavesFillers & PRP

Powerlite® Micro-
needling System
-hudföryngring
-solskadad hud
-rynkor
-ärr
-hudbristningar
-håravfall

MicroneedlingIPL1+1=3


