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BIBONG ® HAMP FORMEL
BYbong® urteformler er sja:lldne blandinger
af 0stasiatiske ekstrakter, som i arhundreder
har vffiret anvendt i koreanske sk0nhedsritualer,
og som er kendt for deres unikke
hudforbedrende karakteristika.
Hamp er en af de fundamentale urter i traditionel
medicin, og arbejder synergisk med vores botaniske
ekstrakter BYbong® for at give din hud et gl0dende
og ungdommeligt udseende.

Producent: Kannaway Europe B.V.
Singel 250, 1016AB Amsterdam
Holland
T: +48 22 229 82 oo
supporteurope@kannaway.com
Kannaway.com/eu

Be Natural. Be Beautiful. Be You.™

Hamp er en naturlig kilde for CBD,
og den traditionelle medicin har
i arhundreder benyttet sig af dens
terapeutiske virkning pa kroppen
og huden.

GINSENG & HEMP

MOISTURIZER
MED ESTER C VITAMIN

BURDOCK & HEMP

CLEANSER
MED PROVITAMIN 85

GINSENG

BURRE

Ginseng hjrelper med at bekrempe
rynker ved at fremme produktionen
af den hudopstrammende kollagen,
og sikrer en lysere og mere
ungdommeligt udseende hud.

Takket vrere sine opklarende
karakteristika er burre en vrerdifuld
ingrediens med hensyn til
at bekrempe tegn pa stress
og snavs, som sretter sig i huden
i l0bet af dagen.

GREEN TEA & HEMP

PERFECTING MASK
MED ESTER C VITAMIN

ESTER C VITAMIN
Ester C vitamin giver anti-aging
fordele ved at oplyse og opklare
din huds udseende.

GR0N TEBLAD

hlOISTUR!ZER
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PROVITAMIN 85

Ekstrakten fra gr0n teblade
er en fantastisk antioxidant,
og hjrelper med at mindske
effekterne af hud-reldning
samt fremmer din huds
naturlige gl0d.

CLEANSER

Provitamin 85 sikrer den afg0rende
fugtighed, som ofte forsvinder
i l0bet af hudrensningsprocessen.
Den hjrelper ogsa med at lindre
og hydrere huden.

HYALURONSYRE
Hyaluronsyre er en ingrediens,
som hjrelper med at opretholde
hudens fugtighed, og som
giver en f0lelse af stram
og ungdommelig hud.

WHITE PEONY & HEMP

VITALITY SERUM

MED DRAGEBLOD OG ACETYLHEXAPEPTID-8

LIQUORICE & HEMP

EXFOLIATOR
MED HYBEN & BENTONIT

HVID PA:ON

GLAT LAKRIDS

Hvid preon, som har strerk
antioxidant virkning, hjrelper med
at fremme din huds naturlige
udstraling og udseende.

Glat lakrids er et helt naturligt
alternativ for kemiske
hudingredienser, idet den
hjrelper med at sikre et rent
og klart udseende for din hud.

DRAGEBLOD
Drageblod er kendt for at hjrelpe
med at bekrempe tegn pa
hudtrrethed og -reldning.

HYBEN
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Hybenfrner indeholder mange
vitaminer, mineraler og aminosyrer,
og kan dermed tjene som et
naturligt eksfolierende middel
for at sikre en frisk og stralende hud.

IIITALITY SERI.I�
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ACETYLHEXAPEPTID-8
Acetylhexapeptid-8 er en unik
anti-rynke peptid, som g0r,
at huden f01es og ser frisk
og ungdommeligt ud .

BENTONIT LER
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Bentonit ler har vreret brugt
i tusinder af ar for at hjrelpe med
at vaske vrek de d0de hudceller,
som dagligt ophober sig pa vores
ansigt, og sikrer en frisk og naturligt
udseende ud.

EXFOLIATOR

