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Till dig som önskar sig någonting nytt!  
För dig som väntat länge, levt livet, visat mod, vågat älska, till dig som önskar sig något nytt…                           
Nu är väntan snart över! Först ut av vårt nya Jabushesortiment är julaskarna. 

”Vi är otroligt stolta och glada över att äntligen kunna presentera det omfattande arbete som vi gjort med 
Jabushe. Jag ser fram emot att ännu fler svenska kvinnor ska upptäcka något av det bästa som svensk 
hudvårdsindustri har att erbjuda”, säger Anette Senke, Kategorichef Skönhet & hudvård. 

Med start i november hittar du våra nya Jabushe julaskar i butik. Därefter kommer hela det nya och uppdaterade 
sortimentet successivt att finnas tillgängligt i butikerna och online under januari – för dig som längtar efter något 
nytt!  

Julask Jabushe Original och Jabushe Selection – prova på kit!  

Vår populära julask, med Jabushe Original Presentask 2 x 50 ml, kommer även i år lagom till julklappssäsong, för 
prisvärda 698 kronor. Nytt för i år är också att vi utökar sortimentet med Jabushe Selection – ett fantastiskt prova-
på-kit som kommer finnas i butik hela året för endast 199 kronor. Kitet innehåller Jabushes bästsäljande 
produkter i resestorlek, 3 x 15 ml - den ultimata hudvårdsrutinen med ansiktskräm, rengöring och kombinerad 
mask/peeling! 
 
Jabushe Original presentask 
Innehåll:         2 x Jabushe Original Cream 50 ml 
Rek. Konsumentpris:    698:- 
  
Jabushe Selection prova-på-kit 
Innehåll:        1 x Jabushe Original Cream 15 ml, 1 x Jabushe 2 in 1 Cleansing Lotion 15 ml, 1 x Jabushe 3 in 1 
Peeling Mask 15 ml 
Rek. Konsumentpris:    199:- 
 
Alla Jabushes hudvårdsprodukter är utvecklade och tillverkade i Sverige och har 100% veganskt innehåll. Nu 
uppgraderar vi dessutom med en ny hudvårdsteknologi. Effekten har ytterligare förbättrats, där grunden fortsatt 
är den patenterade formulan som ger synliga och mätbara resultat mot rynkor, fina linjer och andra ålderstecken. 
De aktiva ingredienserna enkapsuleras i 100% biokompatibla, biologiskt nedbrytbara och hypoallergena bärare – 
en typ av högteknologiska liposomer – som förbättrar de aktiva ingrediensernas egenskaper. Den enkapsulerade 
liponsyran, som är en del av den patenterade formulan, är utvecklad speciellt för Jabushe. De aktiva ämnena får 
en förbättrad förmåga att tränga ner i huden, vilket gör att de på ett mer effektivt sätt kan levereras till 
hudcellerna. Även den sensoriska upplevelsen i form av texturer och dofter uppdateras och förpackningarna har 
fått ny design. 
 
Jabushe har funnits på marknaden sedan 2002 och är ett av Sveriges mest etablerade varumärken inom anti age 
hudvård. Sortimentet omfattar ett antal aktiva hudvårdsprodukter med gedigen forskning som bas, där flera av 
produkterna är multifunktionsprodukter för en snabb och effektiv hudvårdsrutin. Den patenterade formulan QAL-
100 består av Q10, acetylkarnitin och liponsyra som i kliniska studier visat synliga resultat mot hudens 
ålderstecken. Studien blev som första skönhetsprodukt någonsin publicerad i den erkända medicinska tidskriften 
British Journal of Dermatology 
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Återförsäljare:   Åhlens, Lyko, Apotea, välsorterade apotek, Life och Hälsokraft.  
I butik:   från november 
Presskontakt:  Anette Senke, Kategorichef Skönhet & Hudvård 
  036- 33 00 541, 0704-192958, anette.senke@medicanatumin.se 
 
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen 
forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska 
instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och 
kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även 
distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden. Huvudkontor och 
produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg. MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) 
Nordic SME. 


