
AZ OSSZETEVOK 

FONTOSSAGA 

A BYbong® gy6gyn6veny kivonatok olyan 
Kelet-Azsiab6l szarmaz6 n6venyi keverekek. 

melyeket a koreai szepsegapolasi ritualekban 
evszazadok 6ta hasznalnak, es amelyek 

hfresek paratlan b6rmegujft6 tulajdonsagaikr6l. 

A tradicionalis gy6gyaszatban hasznalt alapvet6 
gy6gyn6venyek egyike, a kender a BYbong® n6venyi 
kivonatokkal szinergikusan egyuttmukodve fokozza 

a b6r6d ragyog6 es fiatalos megjeleneset. 
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GINSENG & HEMP 

MOISTURIZER 
WITH VITAMIN C ESTER 

GINZENG 

A ginzeng segft a rancok elleni 
kUzdelemben, hiszen hozzajarul 
a barfeszesfta kollagen termelesehez 
es bartid Udebb es fiatalosabb 
megjelenesehez. 

C-VITAMIN ESZTER

AC-vitamin eszter tiregedesgatl6 
tulajdonsagai ragyog6va es tisztava 
varazsoljak bartid megjeleneset. 

WHITE PEONY & HEMP 

hlOISTUR!ZER 

VITALITY SERUM 
WITH DRAGON'S BLOOD & ACETYL HEXAPEPTIDE-8 

FEHER BAZSAROZSA 

A feher bazsar6zsa eras 
antioxidansaival hozzajarul a bar 
termeszetes megjelenesehez 
es ragyogasahoz. 

SARKANYVER 

A sarkanyver hfres arr61, hogy segft 
megszUntetni a bar tiregedesenek 
es faradtsaganak jeleit. 

ACETYL HEXAPEPTIDE-8 

Az Acetyl Hexapeptided-8 egy 
egyedUlall6 ranctalanft6 peptid, 
mely segft Ude es fiatalos erzetet 
es megjelenest ktilcstintizni bartidnek. 

A CBD termeszetes forrasat, a kendert 

a hagyomanyos gy6gyaszatban 

evszazadok 6ta hasznaljak a test 

es a bar terapias celjaira. 

GREEN TEA & HEMP 

PERFECTING MASK 

@ 

WITH VITAMIN C ESTER 

ZOLD TEA LEVEL 

A ztild tea level kivonat 
antioxidansainak rendkfvUli 
tulajdonsagaival segft eltUntetni 
a bar tiregedesenek jeleit es 
hozzajarul annak termeszetes 
ragyogasa hoz. 

HIALURONSAV 

A hialuronsav egy olyan tisszeteva, 
mely segft a nedvesseg megktiteseben 
es ezaltal a bar feszessegenek 
es fiatalsaganak megarzeseben. 

PERFECTING MASK 

@ 

BURDOCK & HEMP 

CLEANSER 
WITH PROVITAMIN 85 

BOJTORJAN 

A tisztft6 tulajdonsagair61 ktizismert 
bojtorjan egy olyan ertekes osszeteva, 
mely segft a mindennapi elet soran 
bartidtin felhalmoz6dott stressz 
es szennyezadesek nyomainak 
eltavolftasaban. 

85 PROVITAMIN 

A B5 provitamin az arctisztftas soran 
gyakran elvesztett nedvesseget 
biztosftja bartidnek, es segft annak 
megnyugtatasaban es hidratalasaban. 

LIQUORICE & HEMP 

EXFOLIATOR 
WITH ROSEHIPS & BENTONITE 

EDESGYOKER 

Az edesgytiker a kemiai 
tisszetevak egy teljesen 
termeszetes alternatfvaja, mely 
tiszta es ragyog6 megjelenest 
ktilcstintiz bartidnek. 

CSIPKEBOGY6 

A vitaminokban, asvanyi 
anyagokban es zsfrsavakban 
gazdag csipkebogy6 magvak 
termeszetes barhamlaszt6kent 
segftik frisse es ragyog6va 
varazsolni bartid. 

BENTONIT AGYAG 

Az evezredek 6ta hasznalt bentonit 
agyag segft megtisztftani bartid 
a lerak6dott szennyezadesektal 
es termeszetesen friss megjelenest 
ktilcstintiz bartidnek. 

CLEANSER 

EXFOLIATOR 


