
Brittiläinen BYBI Beauty (BY Beauty Insiders) on laadukas ja lähestyttävä luonnonkosmetiikan tuotesarja, jonka 
tuotteet valmistetaan käyttäen vain ihoa ravitsevia, 100% luonnollisia ja vegaanisia raaka-aineita. BYBI -tuotesarjan 
takana ovat suositun The Clean Beauty Co -luonnonkosmetiikkablogin perustajat, ja sarja lähtikin halusta perustaa 
toimiva ja 100% luonnollinen kosmetiikkasarja modernien naisten tarpeisiin.

BYBI:n avainarvoja ovat:
Tehokkuus: Luonnollinen ei tarkoita huonompaa laatua.
Läpinäkyvyys: Jokaisella on oikeus tietää, mitä iholleen levittää. 
Lähestyttävyys: Yksinkertaiset tuotteet & pitävät tuotelupaukset
Luonnollisuus ja ekologisuus: Sarjan tuotteet ovat 100 % luonnollisia ja 
vegaanisia, ja lähes kaikki tuotepakkaukset ovat myös biohajoavia.

Tiedote: BYBI Beautyn herkulliset tuotteet ovat saapuneet Suomeen!



Mega Mist -hyalyronihappokasvosuihke

Mega Mist  -kasvosuihke kosteuttaa ja siloittaa tehokkaasti ihoa. Tuotteen sisältämä 
hyalyronihappo lisää ihon kimmoisuutta ja ennaltaekäisee sen vanhenemista.

Hinta: 29,90 € 50 ml

Supercharge Serum -kasvoseerumi 

Supercharge seerumi on todellinen ihon superfoodpommi, joka sisältää yhteensä 
18 kasviöljyä ja -uutetta. Sen erikoisraaka-aineita ovat mm. ravitsevat skvalaani sekä 
kaktusviikuna-, jasmiini- ja vesimeloninsiemenöljyt. 

Skvalaani (oliivista peräisin oleva öljy) on vahva antioksidantti, joka imeytyy syvälle 
ihoon. Se on myös antibakteerinen, ja suojaa ihoa UV-säteilyn vahingoilta edistäen 
solujen uusiutumista.

Hinta: 38,90 € 30 ml
Päivittäiskäyttöön sopiva tuote tuo iholle kimmoisuutta ja eloisuutta.

Babe Balm -monitoimivoide

Babe Balm näyttää persikkasorbetilta ja tuoksuu trooppiselta auringonlaskulta.
Tuote kosteuttaa, pehmentää ja siloittaa ihoa nopeasti ja tehokkaasti. Käytä huulille, ihon 
tehokosteutukseen, kynsinauhoille tai korostusvoiteen tavoin. Koentsyymi Q10 on Beauty 
Balmin sankariainesosa, yhdessä Kokum-voin, Monoin, Skualeenin, Hibiskusksen sekä 
Kehäkukkan kanssa.

Hinta: 36,90 € 60 ml



Prime Time -kuorintavoide

Prime Time -kuorintavoiteen sisältämät hedelmä-entsyymit ja rohtosalkoruusunjuuri 
kuorivat ihoa hellävaraisesti jättäen sen silkin pehmeäksi. 
Tuote sopii erityisen hyvin käytettäväksi ennen tehotuotteita, sillä sen ainesosat 
valmistavat ihoa imemään itseensä ravintoaineita tehokkaammin.

Hinta: 
28,90 € 60 ml 
19,90 € 30 ml

Detox Dust puhdistava kasvonaamio

Tämä jauhemainen kasvonaamio syväpuhdistaa ihon mm. sisältämällään aktiivi-
hiilellä ja kaoliinisavella. Vitamiinipitoisilla ginsengin, lootuksen ja mustaherukan 
-uutteilla naamio puolestaan korjaa ja rauhoittaa ihoa, auttaen sitä torjumaan ilman 
saasteita.

Hinta: 28,90 € 60 g

Saatavuus: www.houseoforganic.fi
Mediatiedustelut: essi@sugarhelsinki.com
Kuluttajatiedustelut: 040 5735007

Buffer -huulikuorinta & Plumper -huulivoide

Kanelintuoksuinen Buffer -huulikuorinta jättää huulet superpehmeiksi. 
Raikas piparminttuinen ja veriappelsiininen Plumper -huulivoide puolestaan tekee 
huulista täyteläiset sisältämiensä eteeristen öljyjen ansiosta.  Molemmat tuotteet ovat 
hyvin ravitsevia.

Huulikuorinta: 14,90 € 10 ml 
Huulivoide: 14,90 € 10 ml


