


Jabushe har en holistisk syn på skönhet och på att 
boosta huden både inifrån och utifrån. Vårt sortiment 
innehåller därför både hudvårdsprodukter och 
kosttillskott för hud.

Vi älskar människor precis som de är!                             
Vi vill framhäva den naturliga skönheten och lyfter fina 
linjer och rynkor som något vackert genom att spegla 
människor och deras hud på ett naturligt och 
oretuscherat sätt. 



Unik aktiv formula

QAL-100 är en specialkomponerad 
kombination av Q10, acetylkarnitin och 
liponsyra. Formulan har tack vare liponsyran, 
som är både fett-och vattenlöslig, en unik 
förmåga att tränga ner i huden och aktivera 
hudcellerna. 

Ett revolutionerande resultat av svensk 
forskning. Världsunik och aktiv formula med 
kliniskt dokumenterad effekt. Studien är 
godkänd och granskad av Karolinska 
Sjukhuset.



Ny teknologi & 
formuleringar

De aktiva ingredienserna i Jabushes
uppgraderade formuleringar är nu inneslutna 
i 100% biokompatibla, biologiskt nedbrytbara 
och hypoallergena bärare – en typ av 
liposomer–som på ett effektivt sätt förbättrar 
de aktiva ingrediensernas egenskaper.

Den inkapsulerade liponsyran är utvecklad 
speciellt för oss och ger Jabushes produkter 
en unik teknologi anpassad för våra aktiva 
hudvårdsprodukter. De aktiva ämnena–t.ex. 
liponsyra, Q10 och olika vitaminer-får en 
förbättrad förmåga att penetrera huden. 
Detta gör att de på ett mer effektivt sätt kan 
levereras till cellerna.

Detta i sin tur ökar biotillgängligheten–
hudens förmåga att plocka upp och använda 
sig av ämnena–samt ämnenas stabilitet över 
tid. 



Inkapsuleringen innebär också att de aktiva 
ingredienserna släpps ut och är aktiva i huden under en 
längre period.

Den antioxidativa effekten förstärks vilket fördröjer 
hudens åldrande orsakat av UV-ljus.

När bäraren bryts ner använder cellerna dess 
beståndsdelar för att återuppbygga huden, vilket stärker 
hudbarriären och stärker hudens motståndskraft mot 
yttre påfrestningar.

Vissa formuleringar har även fått tillskott av aktiva 
ingredienser som t.ex. hudboostande E och C-vitamin.



Ny sensorisk upplevelse
• Ny profil som är lätt och fräsch och går åt 

unisexhållet.

• Produkterna har en konsistens som lätt 
absorberas in i huden oavsett hudtyp.

• Jabushes nya signaturdoft har toppnoter från 
citrus kombinerat mellan och basnoter med bla
ingefära, kardemumma och dofter från skogen.   

• Vi har fått en väldigt positiv feedback från både 
kvinnor men även män, att Jabushe har en doft 
och textur som tilltalar många.

• Arbetet kring Jabushes sensoriska upplevelse 
gjordes med en extern testgrupp. 

”Mild härlig doft”                                                                                   
”Favoritdoft, mild men ändå superfräsch”                                              
”Doftar väldigt fräscht och gott –en klar favorit”



Ny förpackningsdesign

• Förpackningarna får ett nytt utseende och vi 
behåller vår kliniska känsla för att signalera 
det som gör oss unika –produkter som 
verkligen fungerar, baserade på svensk 
forskning. 

• Sortimentet med både kosttillskott och 
hudvård hör ihop visuellt och förmedlar det 
som är Jabushes hjärta – en enkel 
skönhetsrutin med synlig och dokumenterad 
effekt.

• Vi arbetar med kontraster i matta material, 
högblanka partier och adderar guldfolie för 
en mer exklusiv och klinisk känsla.



Hållbarhet

• Vi har egen produktion där vi använder 
100% förnybar el där 25% kommer från 
egenproducerad solenergi via solceller på 
taket. 

• Fabriken ligger i Habo, vilket gör att vi 
minimerar långa transporter. 

• Vår tillverkning innehar flera ISO-
certifieringar.

• Alla askar i sortimentet är tillverkade av 
FSC-certifierat papper och är lokalt 
producerade i Borås. 

• Vi arbetar efter FN:s resolution Agenda 
2030 för hållbar utveckling. 

















Summering

• Aktiv hudvård med bevisad och synlig 
effekt mot hudens ålderstecken.

• Kliniskt dokumenterat -baserad på svensk 
forskning.

• Snabb och enkel skönhetsrutin –
multifunktionsprodukter.

• Alla Jabushes hudvårdsprodukter är 
utvecklade och tillverkade i Sverige.

• Fullständig nöjd-kund-garanti –alltid 
pengarna tillbaka om kunden inte är nöjd.




