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BYbong® ar sallsynta 6stasiatiska 6rtblandningar.
De har anvants i koreanska sk6nhetsritualer
i arhundraden och har en fantastisk effekt pa huden.

6rten hampa har en sjalvklar plats inom
traditionell medicin. Tillsammans med vara botaniska
BYbong® - extrakt skapas en kombination
som forstarker hudens ungdomliga Lyster.

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

Be Natural. Be Beautiful. Be You.™

Hampa, en naturlig kalla till CBD, har
anvants inom traditionell HEMP-medicin
i arhundraden for dess terapeutiska
effekt pa kroppen och huden.

GINSENG & HEMP

MOISTURIZER
MED VITAMIN C ESTER

BURDOCK & HEMP

CLEANSER
MED PROVITAMIN B5

KARDBORRE

GINSENG

Ginseng stimulerar hudens
produktion av kollagen, vilket
hjalper till att bromsa uppkomsten
av rynkor och kan ge fast och fin
hy med en mer ungdomlig look.

GREEN TEA & HEMP

PERFECTING MASK
MED VITAMIN C ESTER

VITAMIN C ESTER

Vitamin C Ester har egenskaper
som lyser upp hyn och haller
den ung och frasch.

Kardborre har en rengorande
effekt och hjalper till att forhindra
att huden paverkas av vardagens
stress och smuts.
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PROVITAMIN 85

Provitamin 85 ser till att
huden aterfuktas under
rengoringsprocessen och
haller den mjuk och len.

GRONT TE

Extrakt av grant te har utmarkta
antioxidant-egenskaper
som hjalper till att minska tecken
pa aldrande och forstarker
hudens naturliga glans.

HYALURONSYRA

WHITE PEONY & HEMP

LIQUORICE & HEMP

Hyaluronsyra ar en fuktbevarande
komponent som bidrar till att
huden kanns fast och ung.

VITALITY SERUM

MED DRAKBLOD & ACETYL HEXAPEPTIDE-8

EXFOLIATOR
MED NYPON & BENTONIT

VIT PION

LAKRITS

DRAKBLOD

NYPON

Lakrits ar ett helt naturligt
alternativ till kemiska
ingredienser och ger din hud
en pigg och frasch look.

Vita pioner innehaller kraftfulla
antioxidanter som bidrar till
att framhava hudens naturliga lyster.

Drakblod ar kant for att hjalpa
till att bekampa hudens tecken
pa stress och aldrande.

ACETYL HEXAPEPTIDE-8

Acetyl Hexapeptide-8 ar en unik
antirynkpeptid som hjalper din
hud att bade kannas och
se yngre och fraschare ut.

CLEANSER

--

..

IIITALITY SERI.I�

,.

@
@

Nyponkarnor innehaller hoga
halter av vitaminer, mineraler
och fettsyror vars exfolierande
effekt banar vag for en friskare
och mjukare hud.

BENTONITLERA

Bentonitlera har anvants
i tusentals ar for att ha Ila huden
naturligt ren fran hudceller
som byggs upp dagligen.

EXFOLIATOR

