
Kunkeeis effektive, rene og naturlige hudplejeprodukter  

fokuserer på at stimulere og forbedre hudens naturlige  

økosystem. Vores filosofi er at blande det bedste fra  

videnskaben og naturen for at skabe produkter, der er  

‘botanisk intelligente’ og beriget med veldokumenterede,  

planteekstrakter fra 100% naturlig oprindelse  

med transformerende virkning på huden.



EFFEKTIV OG NATURLIG

Som virksomhed har vi fokus på ansvarlighed i alt, hvad vi gør,  

og går ikke på kompromis med ærlighed, gennemsigtighed og  

kvalitet. Vi forsker løbende i den menneskelige mikroflora, så 

vi altid er på forkant med de nyeste videnskabelige resultater og 

forbliver tidløse og innovative. Vores produkter kombinerer præ-, 

pro- og postbiotika med innovative planteekstrakter, der styrker 

hudens naturlige forsvar og bringer hudens mikrobiom i balance. 

Vi har en holistisk tilgang til hudpleje og styrker ikke bare huden 

udenpå, men også indefra. Det betyder, at du i vores sortiment både 

finder produkter der påføres huden men også skønhedsfremmende 

kosttilskud, der afspejler vores inside-out-tilgang til skønhed.

Navnet Kunkeei kommer af vores patenterede mælkesyrebakterier,  

Lactobacillus Kunkeei, der findes i honning.

I VORES PRODUKTER FINDER DU ALDRIG

parabener, silikone, PEG/macrogol, phthalater, petrokemikalier,  

kunstige farvestoffer, kunstige duftstoffer eller æteriske olier.



NOURISHING

CLEANSING BALM 

SILKEBLØD BALM-TO-MILK CLEANSING BALM  

BERIGET MED PRÆBIOTIKA OG MORINGAFRØ- 

OLIE FOR EN REN HUD I BALANCE.

100 ML / 3.4 FL. OZ. 

AKTIVE INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVELSE 

ALOE VERA har fugtgivende og antiinflammatoriske egenskaber, der  
lindrer hudirritation og giver en roligere, glattere og blødere hud.

FERMENTERET HONNING genopretter hudens naturlige mikroflora 
og styrker hudens naturlige barriere.

MORINGAFRØOLIE beskytter huden mod forurening med sit 
høje indhold af antioxidanter og peptider, der modvirker skadelige 
partikler.

Denne luksuriøse balm-to-milk cleansing balm, inspireret af honning, 
hjælper med at bevare hudens mikrobiom og vigtige lipider og giver 
en blid, men dybdegående renseoplevelse. De nærende planteekstrak-
ter efterlader din hud ren og velplejet uden en fedtet hinde, mens 
beroligende aloe vera blødgør og fugter huden, så den stråler. Denne 
rensebalm indeholder også den antioxidantrige moringafrøolie, som 
styrker hudens naturlige forsvar og beskytter mod daglige skader og 
forurening. Rensebalmen er desuden beriget med vores signatur-
blanding af præ- og postbiotika, som hjælper med at bringe hudens 
mikrobiom i balance og giver dig en sund, klar og harmonisk hud.



HYDRATE & BALANCE

ESSENCE

FUGTGIVENDE ESSENS, DER ØGER HUDENS OPTAGELSE  

AF PLEJEPRODUKTER, MED FERMENTERET GRANATÆBLE  

OG DAMASCENERROSE

100 ML / 3.4 FL. OZ.

AKTIVE INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVELSE 

 

FERMENTERET GRANATÆBLE er rig på antioxidanter og styrker 
hudens eget forsvar ved at reducere nedbrydningen af kollagen.

RØDALGER beskytter mod forurening ved at styrke hudens 
naturlige barriere og reducerer synligt porerne, så du får en  
mere jævn og klar hud.

EKSTRAKT AF DAMASCENERROSE udjævner hudtonen og 
beskytter cellerne mod miljøbelastning, så din hud beroliges  
og opfriskes.

Denne fugtgivende essens er beriget med beskyttende planteekstrakter,  
der fremmer optagelsen af dine hudplejeprodukter, så du får den op- 
timale virkning. Fermenteret granatæble og damascenerrose beskytter  
hudcellerne mod oxidativ stress, så hudtonen bliver mere ensartet.  
Essensens indhold af præ- og postbiotiske ingredienser reducerer  
kollagennedbrydningen og giver huden en frisk glød, mens ekstrakt  
af rødalger styrker hudens naturlige barriere og beskytter mod 
forurening. Resultatet er en strålende hud, der er klar til at optage 
mere næring.



REPLENISH &  

RESTORE SERUM

PRÆ- OG POSTBIOTISK SERUM MED OPSTRAMMENDE  

PLANTEEKSTRAKTER OG KAKADUBLOMME, SOM ER

RIG PÅ C-VITAMIN

30 ML / 1  FL. OZ. 

AKTIVE INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVELSE 

KAKADUBLOMME er en naturlig kilde til C-vitamin, som  
beskytter huden og øger dens glød og fasthed. Samtidig har 
kakadublommen gode, præbiotiske egenskaber, som bringer  
hudens mikrobiom i balance og styrker kollagenproduktionen.

HYDROLYSERET HYALURONSYRE tilfører fugt i dybden,  
samtidig med at den fremmer sårheling og opstrammer huden.

HØRFRØEKSTRAKT beskytter mod nedbrydningen af kollagen,  
så huden bliver velnæret, får intensiv fugt og strammes op. 

Dette serum opstrammer huden med en koncentreret blanding af  
fedtsyre og vitaminholdige planteekstrakter. Hørfrøekstrakt giver 
fylde og fasthed til huden og forbedrer hudtonen og hudens overflade  
i samspil med kakadublomme, som den største naturlige kilde til 
C-vitamin. Dette serum har en fugtgivende, beroligende og opfris- 
kende virkning på huden, imens kollagenproduktionen stimuleres, så 
huden holder sig fast. Nærende sheasmør giver fugt, mens en præ- og 
postbiotisk cocktail af fermenteret honning og hydrolyseret hyaluron-
syre styrker og genopbygger hudens mikrobiom. Planteekstrakterne 
i dette botanisk intelligente serum danner en synergi, der genopretter 
hudens naturlige balance og styrker dens naturlige forsvar, samtidig 
med at huden strammes op.

REVIVE EYE 

CONTOUR

PRÆBIOTISK ØJENCREME MED OPSTRAMMENDE 

HYDROLYSERET HYALURONSYRE OG EKSTRAKT AF BOG- 

HVEDEFRØ, DER REDUCERER HÆVELSE OMKRING ØJNENE

15 ML / .5 FL. OZ.

AKTIVE INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVELSE 

EKSTRAKT AF BOGHVEDEFRØ er rig på Omega 6- og 9-fedt-
syrer, der virker fugtgivende. Ekstraktet reducerer derudover 
synligt hævelser omkring øjnene.

HYDROLYSERET HYALURONSYRE tilfører fugt i dybden,  
samtidig med at den fremmer sårheling og opstrammer huden.

EKSTRAKT AF KATOSTBLOMSTER beroliger den følsomme 
hud omkring øjnene, samtidig med at det fugter og forynger 
træt hud, så du ser frisk og veludhvilet ud.

Denne nærende, men lette øjencreme opfrisker og fugter træt hud og 
giver en vågen glød. Fermenteret honning fra sorte bier genopretter 
balancen i mikrobiomet og giver en ensartet hudtone- og struktur. 
Honningen hjælper også med at styrke hudbarrieren, så øjenomgiv-
elserne bliver mere modstandsdygtige. Øjencremen, der indeholder 
hydrolyseret hyaluronsyre i tre forskellige molekylvægte, stimulerer 
kollagenproduktionen og giver fugt helt ned i de dybere hudlag.  
Boghvedefrøoliens Omega 6- og 9-fedtsyrer plejer den sarte hud  
omkring øjnene og reducerer hævelser. Området under øjnene bliver 
glat og fast, mens mørke rande og træthedstegn mindskes, så du ser 
frisk og veludhvilet ud.



ESSENTIAL

REPAIR CREAM 

NÆRENDE OG REPARERENDE CREME, DER BEROLIGER  

OG BESKYTTER HUDEN, MED MEADOWFOAM OG  

FERMENTERET HONNING FRA SORTE BIER

50 ML / 1 .7 FL. OZ.

AKTIVE INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVELSE

ESTOLIDER FRA MEADOWFOAM revitaliserer huden ved  
at binde fugt, styrke cellefornyelsen og beskytte mod skader.  
Estolider fra meadowfoam er et naturligt alternativ til syn-
tetisk fremstillede ceramider og giver fugt og næring til huden.

FERMENTERET HONNING genopretter hudens egen mikro- 
flora og styrker hudens naturlige barriere og talgregulering.

MORINGAFRØOLIE har et højt indhold af antioxidanter som 
modvirker skadelige partikler og beskytter huden mod frie  
radikaler og forurening.

Opnå en klarere og fastere hud med denne nærende, reparerende 
creme. Cremens aktive planteekstrakter revitaliserer og beroliger 
huden, mens vores signaturblanding af præ- og postbiotika med 
fermenteret honning fra de sjældne sorte bier genopretter den 
naturlige balance i mikrobiomet, så din hud efterlades roligere og 
fastere. Cremens indhold af hydrolyseret hyaluronsyre gennemfugter 
huden og styrker dens naturlige barrierefunktion, mens estolider fra 
meadowfoam, der er et naturligt alternativ til syntetiske ceramider, 
binder fugt i huden og efterlader den spændstig og modstandsdygtig. 
Oplev, hvordan denne antioxidantrige creme beskytter mod skader 
i hverdagen og styrker hudens naturlige forsvar, så din hud får en 
ungdommelig glød.



INNER BEAUTY

PROBIOTIC 

SKØNHEDSBOOSTENDE KOSTTILSKUD, DER STYRKER  

HUDENS NATURLIGE BALANCE INDEFRA, MED  

LACTOBACILLUS KUNKEEI

30 KAPSLER

AKTIVE INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVELSE 

LACTOBACILLUS KUNKEEI er vores patenterede stamme  
af gavnlige mælkesyrebakterier, der findes i honning og andre  
biprodukter.

AKTIVE MÆLKESYREBAKTERIER fremmer en mangfoldighed 
af mikroorganismer og styrker dit mikrobiom ved at føje nye, 
levende, gavnlige bakterier til dem, du allerede har i kroppen,  
så du opnår den rette balance.

Produkter fra bier indeholder nogle af verdens mest effektive, naturligt 
revitaliserende stoffer. Kunkeeis forskere har arbejdet kontinuerligt på 
at udforske mikroorganismerne i honning og gelé royale for at afsløre 
hemmeligheden bag deres effektivitet. Opdagelsen af mælkesyrebak-
terien Lactobacillus Kunkeei og dens gavnlige virkning på hudens 
beskyttende økosystem danner grundlaget for hudplejesortimentet fra 
Kunkeei® og produkternes revitaliserende egenskaber. Hudens sund-
hed hænger sammen med ændringer i hudens mikrobiom. Ligesom i 
tarmene lever der på sund hud en bred vifte af bakterier, og vi har hver 
især en helt unik mikrobiel sammensætning. Dette kosttilskud booster 
kroppens naturlige mikroflora indefra med kraftfulde, aktive, probiot-
iske bakterier. Som et serum for huden, men indefra. Kosttilskuddet 
er designet til at virke i synergi med hudplejeprodukterne fra Kunkeei 
for at styrke din huds mikrobiom på en holistisk måde – både indefra 
og udefra.



AKTIVE INGREDIENSER

EKSTRAKT AF KAKADUBLOMME er verdens stærkeste, naturlige kilde til C-vitamin.  

Ekstrakt af kakadublomme ensarter hudtonen og beskytter huden, samtidig med at det  

stimulerer kollagenproduktionen. Superfrugtens præbiotiske egenskaber genopretter  

balancen i hudens mikrobiom, så symptomer på sensitiv hud mindskes, og hudtonen  

og strukturen forbedres, så du opnår en synligt stærkere glød og en mere jævn hudtone.

HYDROLYSERET HYALURONSYRE tilfører fugt i dybden og fremmer hudens helings- 

proces, samtidig med at den opstrammer huden. Med tre forskellige molekylevægte 

trænger vores hyaluronsyre ned i de dybere hudlag, så den ikke bare forbedrer hudens 

overflade, men også arbejder i dybden. Derudover har vores hydrolyserede hyaluronsyre  

en postbiotisk virkning og fremmer derfor et sundt og harmonisk mikrobiom.

HØRFRØEKSTRAKT er en naturligt opstrammende ingrediens, som forynger og fugter  

huden og giver en ungdommelig glød. Ekstraktet styrker hudens struktur ved at stimulere  

produktionen af glykosaminoglykaner (GAGs), som binder fugt i vævet og får huden til at  

virke fyldigere.

EKSTRAKT AF MEADOWFOAM binder fugt i huden, styrker cellefornyelsen og beskyt-

ter mod skader. Ekstrakt af meadowfoam estolider er et naturligt alternativ til syntetisk 

fremstillede ceramider og har en nærende og fugtgivende virkning.

FERMENTERET GRANATÆBLEEKSTRAKT har en stærk, antioxidativ virkning og  

hjælper med at styrke hudens naturlige forsvar ved at reducere nedbrydningen af kollagen.  

Ekstraktet gennemgår en naturlig fermenteringsproces, som formindsker dets molekyle- 

størrelse, så det lettere kan trænge ind i huden og give næring til de dybere hudlag.

PROPOLISEKSTRAKT er rig på gavnlige vitaminer og mineraler, der lindrer hudirrita-

tion og giver en klar og rolig hud. Ekstraktet har et højt indhold af antioxidanter, som  

er fulde af polyfenoler, der fremmer hudens helingsproces og beskytter cellerne mod  

miljøbelastning. B-vitaminer mindsker rødmen og pletter og udjævner hudtonen , så  

du får en klar og harmonisk hud.
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