
 

Hos Kunkeei fokuserar våra effektiva, naturliga och  

transformerande formuleringar på att förbättra och  

förstärka din huds naturliga ekosystem. Vår  

grundläggande filosofi är en blandning av vetenskap,  

natur och kvalitet, som utgör grunden för våra botaniskt  

intelligenta produkter, berikade med väldokumenterade  

extrakt från 100% naturligt ursprung, och med  

transformativa fördelar för din hud. 



EFFEKTIV OCH NATURLIG 

Som företag är vi ansvarsfulla och vägrar att kompromissa med  

varken ärlighet, effektivitet eller kvalitet - en idé som genomsyrar 

hela vår produktionsprocess, från råmaterial till färdig produkt.  

Vi har  ett kontinuerligt samarbete med ledande experter inom 

hudhälsa och bedriver självständig forskning, för att på så sätt förbli 

både innovativa och tidlösa. Våra produkter är formulerade med en 

kombination av Pre-, Pro- och Postbiotika tillsammans med  

innovativa växtbaserade extrakt, som både stärker din huds naturliga  

försvarsmekanismer och har en normaliserande verkan på hudens 

mikrobiom. Vårt holistiska synsätt innebär vi även stödjer hudens 

vitala funktioner inifrån, och har därför formulerat kosttillskott som 

arbetar i synergi med Kunkeeis hudvård. 

Namnet Kunkeei härstammar från våra patenterade stammar  

av mjölksyrabakterien, Lactobacillus Kunkeei. 

VÅRA PRODUKTER ÄR FRIA FRÅN:

parabener, silikoner, PEGs, ftalater, petrokemikalier,  

konstg jorda färgämnen, syntetiska dofter och eteriska oljor. 



NOURISHING

CLEANSING BALM 

EN SAMMETSLEN BALM-TO-MILK RENGÖRING  

BERIKAD MED EXTRAKT FRÅN MORINGA OCH  

PREBIOTIKA, FÖR EN REN OCH BALANSERAD HUD.

100 ML / 3.4 FL. OZ.    

AKTIVA INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVNING

ALOE VERA återfuktar och har antiinflammatoriska egenskaper  
som lindrar irritationer, för en lugnare, mer återfuktad hud. 

FERMENTERAD HONUNG återställer hudens naturliga barriär- 
funktion, har en talgreglerande verkan och hjälper till att bevara  
ett friskt mikrobiom.

MORINGAFRÖOLJA skyddar huden tack vare sin höga mängd  
antioxidanter, samt peptider som har en neutraliserande verkan  
på fria radikaler.

Denna balm-to-milk rengöring inspirad av honung, hjälper till att bevara 
viktiga lipider och hudens mikrobiella balans, för en härligt mild men 
djuprengörande upplevelse. Rengöringen är formulerad med åter-
fuktande och lugnande Aloe Vera och Moringafröolja som hjälper 
till att avlägsna och skydda mot dagliga skador och föroreningar. 
Ytterligare berikad med vår signatur blandning av Pre- och Postbio-
tika som både stärker och balanserar ditt mikrobiom, för en fräsch, 
klar och harmonisk hud.



HYDRATE & BALANCE

ESSENCE

EN ANTIOXIDANTRIK PRE- OCH POSTBIOTISK ESSENS  

FÖR EN JÄMNARE HUDTON, MED FERMENTERAT  

GRANATÄPPLE OCH DAMASCENERROS

100 ML / 3.4 FL. OZ

AKTIVA INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVNING 

FERMENTERAT GRANATÄPPLE har en antioxidativ effekt och  
hjälper till att bevara hudens integritet genom att förhindra  
nedbrytningen av kollagen.

RÖD ALGEXTRAKT skyddar mot föroreningar genom att bevara  
hudens naturliga barriärfunktion och reducerar utseendet på  
porer för en förbättrad lyster.

DAMASCENERROS EXTRAKT jämnar ut hudtonen och skyddar  
hudens celler mot miljöpåverkan, för en lugn och uppfräschad hud.

En antioxidantrik och fuktgivande essens som ökar absorptionen av  
nästkommande hudvårdsprodukter. Denna fuktgivande essens är 
berikad med antioxidanter som skyddar huden mot miljöpåfrestnin-
gar. Extrakt av Fermenterad Granatäpple och Damascenerros skyddar 
mot oxidativ stress, samtidigt som huden får en mer enhetlig ton. De 
skyddande egenskaperna hos extrakten minskar kollagennedbryt-
ning, vilket leder till en fastare hud med en ökad lyster. Med hjälp av 
Pre- och Postbiotika och Röd Algextrakt får huden ytterligare skydd 
mot dagliga miljöbelastningar, samtidigt som hudens naturliga 
barriärfunktion främjas. Resultatet är en hud med ungdomlig glöd, 
skyddad mot dagliga miljöbelastningar.



REPLENISH &  

RESTORE SERUM

ETT SERUM RIKT PÅ PRE- OCH POSTBIOTIKA, BERIKAT  

MED UPPSTRAMANDE BOTANISKA EXTRAKT OCH  

KAKADU-PLOMMON, RIKT PÅ C VITAMIN.

30 ML / 1  FL. OZ.  

AKTIVA INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVNING

KAKADU PLOMMON är en naturlig källa till C -vitamin som 
jämnar ut hudtonen och skyddar mot kollagen nedbrytning, 
vilket leder till en fastare hud med ökad lyster. Extraktet har 
dessutom prebiotiska förmågor, som balanserar hudens mikro- 
biom och stöder kollagenproduktionen.

HYDROLYSERAD HYALURONSYRA återfuktar på djupet, med 
tre olika molekylära vikter, samtidigt som den främjar hudens 
läkningsprocess och verkar uppstramande.

LINFRÖEXTRAKT skyddar mot nedbrytningen av kollagen och  
fuktar huden intensivt, samtidigt som den låser in essentiell 
fukt, för en fyllig och uppstramande effekt. 

Ett Pre- och Postbiotiskt serum med en koncentrerad blandning av 
fettsyror och vitaminrika extrakt, som revitaliserar huden. Linfröex-
trakt har en uppstramande och återfuktande effekt och förbättrar 
hudens fasthet tillsammans med Kakadu Plommon. Världens rikaste 
källa till växtbaserat C -vitamin, hjälper denna superfrukt till att 
återfukta, lugna och göra hudtonen mer enhetlig, medan kollagen-
produktionen stimuleras för en fastare och mer ungdomlig hud. 
Närande sheasmör återfuktar, medan vårt unika komplex av Pre- och 
Postbiotika, bestående av Fermenterad Honung och Hydrolyserad 
Hyaluronsyra, normaliserar och regenererar hudens mikrobiom.  
Harmoni återställs när extrakten i detta restorativa, botaniskt intel- 
ligenta serum agerar i synergi för att stödja din huds naturliga åter-
hämtningsprocesser.

REVIVE EYE 

CONTOUR

PRE- OCH POSTBIOTISK ÖGONKRÄM MED HYDROLYSERAD  

HYALURONSYRA OCH EXTRAKT AV BOVETEFRÖN, SOM  

MINSKAR SVULLNAD UNDER ÖGONEN.

15 ML / .5 FL. OZ.

AKTIVA INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVNING

EXTRAKT AV BOVETEFRÖ är rikt på Omega 6 och 9 fettsyror, och  
har djupt återfuktande egenskaper. Extraktet har även bevisad  
effekt mot svullnader under ögonen, och verkar uppstramande.

HYDROLYSERAD HYALURONSYRA återfuktar på djupet, med  
tre olika molekylära vikter, samtidigt som den främjar hudens 
läkningsprocess och verkar uppstramande.

EXTRAKT AV MALVA SYLVESTRIS har en lugnande effekt för 
den känsliga huden kring ögonen, samtidigt som den återfuktar 
på djupet och har en regenererande effekt.

Denna närande, men lätta ögonkräm revitaliserar huden kring ögonen  
och ger djup återfuktning. Mikrobiom-bevarande extrakt av fermen- 
terad honung förbättrar hudens ton och textur, och hjälper till att  
reparera hudbarriären. Formulerad med en Hydrolyserad Hyaluronsyra 
av tre molekylvikter, stimulerar denna ögonkräm produktionen av kol-
lagen och ger djupgående fukt. Extrakt av Bovetefrö, rik på Omega 6 och 
9 Fettsyror ger näring till huden, samtidigt som svullnader under ögonen 
minskas. Området kring ögonen lämnas återfuktade och fastare, medan 
mörka ringar och tecken på trötthet minskar.



ESSENTIAL

REPAIR CREAM 

NÄRANDE OCH REPARERANDE KRÄM MED LUGNANDE  

VERKAN, MED EXTRAKT AV MEADOWFOAM ESTOLIDER  

OCH FERMENTERAD HONUNG 

50 ML / 1 .7 FL. OZ.

AKTIVA INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVNING

MEADOWFOAM ESTOLIDE minskar effekterna av TEWL genom att 
kapsla in fukt i huden, samtidigt som den stödjer cellförnyelsen och 
verkar reparerande. Ett naturligt alternativ till syntetiskt producerade 
ceramider, och extraktet ger näring och återfuktning till alla hudtyper.

FERMENTERAD HONUNG återställer hudens naturliga barriär-
funktion, har en talgreglerande verkan och hjälper till att bevara ett 
friskt mikrobiom.

MORINGAFRÖOLJA skyddar huden tack vare sin höga mängd anti- 
oxidanter, samt peptider som har en neutraliserande verkan på fria 
radikaler.

Upplev en fastare hud med denna närande och reparerande kräm berikad 
med botaniska extrakt, som har en skyddande och lugnande verkan. 
Huden återfår balans medan vår signaturblandning av Pre- och Postbioti-
ka, främjar ett hälsosamt och balanserat mikrobiom, för en lugn och mer 
spänstig hud. Barriärreparerande extrakt förhindrar TEWL tillsammans 
med Hydrolyserad Hyaluronsyra som återfuktar på djupet. Meadowfoam 
Estolider, ett naturligt alternativ till syntetiska ceramider, ger ytterligare 
skyddande och reparerande egenskaper. Den silkeslena formulan ab-
sorberas snabbt, och hudens integritet bevaras. 



INNER BEAUTY

PROBIOTIC 

KRAFTFULLA KOSTTILLSKOTT FÖR EN BALANSERAD  

HUD INIFRÅN, MED LEVANDE LACTOBACILLUS  

KUNKEEI MJÖLKSYRABAKTERIER

30 KAPSLAR 

AKTIVA INGREDIENSER

PRODUKTBESKRIVNING

LACTOBACILLUS KUNKEEI är vår patenterade stam av  
fördelaktiga mjölksyrabakterier som är unika för honung  
och biprodukter.

MULTISTRAIN LIVE BACTERIA främjar mikrobiell mångfald  
och matar ditt mikrobiom genom att lägga till nya, levande och 
fördelaktiga bakterier till dem du redan har i kroppen, vilket  
hjälper till rätt balans.

Bi-produkter är några av världens mest naturligt regenererande 
sammansättningar. Kunkeei-forskare har kontinuerligt arbetat med 
att utforska honungens mikrobiella sammansättning, för att kunna 
avslöja hemligheten bakom deras naturliga effektivitet. Upptäckten 
av Lactobacillus kunkeei-bakterien och bakteriens goda verkan i 
hudens ekosystem, är grunden för hudvårdssortimentet Kunkeei® 
och våra transformerande produkter. Precis som tarmsystemet, har 
frisk hud en mängd olika levande mikroorganismer, och varje persons 
mikrobiella signatur är unik. Detta är ett kosttillskott med kraftfulla, 
levande probiotiska bakterier. Som ”ett serum för din hud, men från 
insidan”, designad för att fungera i synergi med Kunkeei hudvård, för 
att holistiskt stärka din huds mikrobiom – inifrån och ut.



AKTIVA INGREDIENSER

KAKADU PLOMMON EXTRAKT är världens rikaste källa till naturligt vitamin C. Kakadu 

Plommon Extraktet jämnar ut hudtonen och skyddar huden, samtidigt som det stimuler-

ar kollagenproduktionen. Denna superfrukts prebiotiska förmågor hjälper till att återställa 

balansen i hudens mikrobiom, minskar tecken på känslighet och förbättrar hudtonen, för 

en synligt balanserad och jämn hudton.

HYDROLYSERAD HYALURONSYRA ger djupgående fukt till huden och främjar hudens 

naturliga läkningsprocess, genom att förbättra spridningen och migrationen av keratino- 

cyter och fibroblaster på bara 24 timmar. Med 3 molekylvikter har vår HA fördelar för 

huden på djupare dermala lager, och kan därför förbättra både hudytan men också arbeta 

djupare i huden. Denna aktiva ingrediens kategoriseras även som postbiotisk, och främjar 

därför ett balanserat och hälsosamt mikrobiom.

LINFRÖEXTRAKT är en naturligt uppstramande ingrediens som föryngrar och återfuktar 

på djupet, för att avslöja en fastare och mer ungdomlig hud. Hudens strukturella integritet 

stöds när glykosaminoglykaner (GAGs) stimuleras, vilket ökar fylligheten i huden.

MEADOWFOAM ESTOLIDER förminskar effekterna av TEWL genom att kapsla 

in fukt i huden, samtidigt som den stödjer cellförnyelsen och verkar reparerande. Ett 

naturligt alternativ till syntetiskt producerade ceramider, och extraktet ger näring och 

återfuktning till alla hudtyper.

FERMENTERAT GRANATÄPPLEEXTRAKT har en stark antioxidativ effekt och 

hjälper till att bevara hudens integritet genom att minska nedbrytningen av kollagen. 

En naturlig jäsningsprocess minskar molekylstrukturen på extraktet, vilket gör att vårt 

fermenterade granatäpplextrakt lättare kan penetrera huden, och leverera näringsämnen 

på djupet.

PROPOLIS EXTRAKT är rikt på värdefulla vitaminer och mineraler, har en lugnande 

och antibakteriell effekt, för en jämnare hud med färre irritationer. Med reparerande egen-

skaper skyddar antioxidanter, packade med polyfenoler, celler från miljörelateradstress 

och stimulerar hudens naturliga reparationsprocess. B-vitaminer minskar effektivt utbrott 

och hjälper till att jämna ut hudtonen, med antiinflammatoriska egenskaper som minskar 

utseendet av rodnad, för en frisk och harmonisk hud.
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