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Efter att ha pausat under Covid släpper YAG Sweden nya ekologiska & 
veganska makeupprodukter!  

Svenskt företag lanserar nya produkter efter flytt av produktionen. Produkterna 
vänder sig mot konsumenter med etiska värdegrunder som miljö, hållbarhet och 
mot djurförsök. Målgruppen är dessutom folk med känsliga hudtyper.  

YAG (You Are Gorgeous) är ett unikt svenskt mineralmakeup märke som är både 
ekologiskt och vegansk. Produkterna passar alla hudtyper, även den med acne, 
Rosacea eller annan problemhud pga av den höga kvalitet på mineralerna. All 
tillverkningen sker utan skadliga eller tilltäppande ämnen som bismuth, talk eller 
mineraloljor. Alla YAG produkter tillverkas i Sverige och är inte testat på djur 
som en medvetet val av verksamhetens gröna och djurvänliga profil och strategi. 

YAG Sweden grundades i Halmstad och produktionen av makeupprodukter har pågått 
sedan 2011. På grund av Coronapandemin beslutade YAG att pausa tillverkningen och 
flytta produktionen till nya lokaler i det trendiga området Västra Hamnen i Malmö, vid 
Turning Torso. Nu är produktionen åter i gång samtidigt som man lanserar nya 
makeupprodukter. YAG Sweden’s ägare och grundare, Åsa Sjö, säger så här: 

“ Vi är otrolig stola och glada över att lansera vår senaste produkt med fantastiskt fint 
innehåll, nämligen vårt Mineralstick som finns i 10 härliga nyanser. Kvalité är ett av YAG 
Sweden’s ledord, då vi enbart vill jobba med "slow fashion" och kvalitetsprodukter. Medans 
pandemin tvingade andra att reducera innovationen av nya produkter bestämde sig YAG 
Sweden i bästa ’slow fashion’  att använda väntetiden till, att utveckla nya produkter samt 
flytta till nya lokaler. Vi är lika stolta över vår nya produkt som resten av vårt sortiment.” 

YAG Sweden är ett innovativt företag som konstant söker efter nya spännande naturliga 
råvaror och produktutvecklar ny miljövänlig makeup utan artificiella ämnen. Det 
kompromissas aldrig med kvalitén och bara de absolut finaste råvaror köps in. Därmed 
kan YAG Sweden erbjuder ett helt makeupkoncept med ekologiska och veganska 
mineralmakeup-produkter. 

Bakgrund för redaktionen 
Idén om YAG kom till i 2011 när den första mineralmakeupen började komma ut på den 
svenska marknaden. Ganska snart stod det klart att det var många som reagerade med 
rodnad och klåda. Ämnet som orsakade detta heter Bismuth (Vismutoxidklorid). Det solida 
ämnet bismuth är en tungmetall som är lätt radioaktivt och är väldigt likt arsenik i sin 
uppbyggnad. Oxiderad bismuth ger en fin rosaaktig nyans, samt väger mycket och därav 
kom den att hamna i t.ex foundation, rouge och eyeshadow. Det var på grund av denna 
typ av hudreaktion som YAG Sweden kom till, då grundaren Åsa Sjö menade att det måste 
gå att finna mineralmakeup på marknaden som är ren och utan skadliga eller tilltäppande 
ämnen som bismuth, talk eller mineraloljor. YAG Sweden riktar sig först och främst mot 
små och medelstora företagen, för att enbart fokusera på utvalda återförsäljare och att 
vara mer exklusiv på marknaden.  



Information om YAG och för att se samtliga makeupprodukter, nyanser och produktbilder 
finns på hemsidan: www.yagsweden.se  

Angående intervju kontakt: Åsa Sjö, ägare & grundare på asa@yagsweden.se 

For att få tillsända produktprover: info@yagsweden.se  
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