
ZNACZENIE 

SKlADNIKOW 

Receptury ziotowe BYbong® to rzadko spotykane 
dalekowschodnie mieszanki ekstrakt6w, stosowane 

od wiek6w w koreariskich rytuatach pi�knosci 
i styn9ce ze swych niezr6wnanych 
wtasciwosci piel�gnacyjnych sk6ry. 

Konopie, jedno z podstawowych zi6t w tradycyjnej 
medycynie, synergicznie wsp6tdziataj9 z ekstraktami 
roslinnymi BYbong®. aby nadac Twojej sk6rze jeszcze 

bardziej promienny i mtodziericzy wygl9d. 
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Be Natural. Be Beautiful. Be You.™ 
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GINSENG & HEMP 

MOISTURIZER 
Z ESTREM WITAMINY C 

ZENSZEN 

Zer'iszer'i zapobiega pojawianiu si� 
zmarszczek, wspomagajqc 
wytwarzanie kolagenu uj�drniajqcego 
sk6r� i maze nadawac jej jasniejszy, 
bardziej mtodzier'iczy wyglqd. 

ESTER WITAMINY C 

Ester witaminy C pomaga 
przeciwdziatac starzeniu si� sk6ry, 
rozjasniajqc jq i oczyszczajqc. 

WHITE PEONY & HEMP 

'-IOISTUR!ZER 

VITALITY SERUM 
ZE SMOCZA, KRWIA, I ACETYLO-HEKSAPEPTYDEM-8 

BIALA PEONIA 

Biata peonia o silnych wtasciwosciach 
przeciwutleniajqcych, pomaga odstonic 
blask i naturalny wyglqd sk6ry. 

SMOCZA KREW 

Smocza krew stynie ze swojego 
przeciwdziatania oznakom 
przem�czenia i starzenia si� sk6ry. 

ACETYLO-HEKSAPEPTYD-8 '"•u,vs"'' 

Acetylo-heksapeptyd-8 jest 
wyjqtkowym peptydem o dziataniu 
przeciwzmarszczkowym, kt6ry 
sprawia, ze Twoja sk6ra wyglqda 
i czuje si� swiezo i mtodo. 

Konopie, od wiek6w stosowane 
w tradycyjnej medycynie, stanowiq 
naturalne zr6dto CBD o korzystnym 
dziataniu terapeutycznym na caty 
organizm, w tym r6wniez na sk6r�. 

GREEN TEA & HEMP 

PERFECTING MASK 

@ 

Z ESTREM WITAMINY C 

LISC ZIELONEJ HERBATY 

Ekstrakt z lisci zielonej herbaty 
zapewnia doskonate dziatanie 
przeciwutleniajqce, co pomaga 
zredukowac oznaki starzenia si� 
i wzmacnia naturalny blask sk6ry. 

KWAS HIALURONOWY 

Kwas hialuronowy jest sktadnikiem, 
kt6ry pomaga Twojej sk6rze 
utrzymac nawilzenie oraz sprawia, 
ze jest ona j�drna i mtoda. 

PUFECTING MASK 

@ 

BURDOCK & HEMP 

CLEANSER 
Z PROWITAMINA, 85 

LOPIAN 

lopian ze wzgl�du na swoje 
wtasciwosci oczyszczajqce jest 
cennym sktadnikiem, pomagajqcym 
usunqc ze sk6ry slady codziennego 
stresu i zanieczyszczer'i. 

PROWITAMINA 85 

Prowitamina 85 dostarcza 
niezb�dnego nawilzenia, cz�sto 
traconego w procesie oczyszczania 
oraz wptywa kojqco na sk6r�. 

LIQUORICE & HEMP 

EXFOLIATOR 
Z DZIKA, ROZA, I BENTONITEM 

LUKRECJA 

B�dqc catkowicie naturalnq 
alternatywq dla syntetycznych 
sktadnik6w sk6ry, lukrecja 
pomaga sk6rze zachowac 
czysty, zdrowy wyglqd. 

CLEANSER 

DZIKA ROZA EXFOLIATOR 

Wysoka zawartosc witamin, 
minerat6w i kwas6w Huszczowych 
w nasionach dzikiej r6zy zapewnia � 
naturalmt regeneracj� nask6rka 
poprzez ztuszczanie, dzi�ki czemu 
sk6ra staje si� swieza i petna zycia. 

GLINKA BENTONITOWA 

Uzywana od tysi�cy lat, glinka bentonitowa 
utatwia zmywanie namnazajqcego si� 
martwego nask6rka, odswiezajqc sk6r� 
i odstaniajqc jej naturalny wyglqd. 


