


Bonobo missioon on pakkuda naturaalset, puhast ja võimalikult kodumaist looduskosmeetikat. 

Bonobos väärtustame puhast toorainet, Eesti väekaid taimi ning enda sisemist rahulolu, säilitades 

kooskõla loodusega. 

 

Bonobo on ise tehtud. Loodusest taimede korjamine, nende hoolikas töötlemine ja pakendamine 

on kõik võrdväärselt olulised sammud, et saaksime inimesteni tuua tõeliselt puhta ja eluterve kos-

meetikavaliku. 

Bonobo on inspiratsiooni saanud ürgsetest stiihiatest. See on värske ja maagiline looduskosmeet-

ika naisele, kes väärtustab tervist, naturaalsust ning sõbralikku suhet oma kehaga. 

Bonobo toodetes seguneb kristallselge allikavesi käsitsi korjatud taimedega. Kogu valmimisprot-

sessi juures on pidevalt viibinud asjatundlik pilk. Bonobo toodetes on osake ürgsest, müstilisest ja 

salapära-

sest metsast. Osake inimtegevusest puutumata neitsilikust loodusest, millest tilgakese leiad igast 

meie tootest. Neid võid kasutada rahulolus ja teadmises, et oled oma keha eest hoolitsenud kõige 

värskemal ja tervislikumal moel.  



Bonobo sai alguse aastal 2014, kui brändi loojal Kristil tekkis isiklik vajadus leida võimali-
kult puhtad ja looduslikud kosmeetikatooted. Peale esiklapse sündi muutus Kristi nahk 
eriti tundlikuks, mis viis lõpuks soovini valmistada ise kreeme, mille koostisosad on täp-
selt teada ja mille suhtes saab teha teadlikke valikuid.  

Et loodusega ühenduses olemine on Kristile südamelähedane teema, siis tekkis mõte 
ühendada kreemid eesti looduses kasvavate taimedega. See ideevälgatus viis Kristi 
õppima metsamoor Irje Karjuse juurde. Seda valdkonda tundma õppides tekkis kindel 
teadmine, et Bonobo ja eesti taimed hakkavad koostööd tegema. 

Tasapisi leidsid kreemid oma tee kingituste näol tuttavateni, kes olid vaimustuses. 
Nende positiivne vastukaja andis jõudu ja motivatsiooni ettevõtmisega edasi liikuda. 
Irje juures õppides tuli kampa Piia Kärssin, kes valmistab Bonobole imetabaseid enda 
korjatud taimede ja allikavee baasil näoveesid. Vahva Sophie Dragunevits on mõnusa 
hipiliku olemisega neiu, kelle eriliselt pehmed ja keha paitavad kehavõided on nüüd 
samuti Bonobo tootevalikus.  

Bonobo nimi on pärit Aafrikast, kus pesitsevad sellenimelised ahvid. Nad on üks vähese-
id loomaliike, kes elab armastuse ja harmoonia printsiibist lähtuvalt. Nad arutavad konf-
likte oma kommuunis ja püüavad alati leida lahenduse, mis sobiks kõigile osapooltele. 
Bonobo nimelised ahvid on kusjuures lähim loomaliik inimesele. Siit ka tõdemus, et ka 
inimese ürgolemus on armastuse ja harmoonia printsiibist lähtuv.  

Ainus loom, kes on kogu protsessi juurde ninapidi sattunud, on Kristi kass, kes katsetuse 
faasis käis aeg-ajalt piilumas, mis teoksil on. Bonobo plaanid ja unistused on suured. 
Suur on ka soov kasutada eesti looduses leiduvaid väekaid taimi Bonobo tegemistes 
järjest enam.

Kristi Kalluste                         



NURMENUKU&KORTSLEHE NÄOKREEM / Lõõgastab ja varskendab. 
Nurmenukk on meelerahu ning armastust toetav taim, samuti puhastav, rahustav ja antibakteriaalne. 
Kortsleht on südant avava vaega võimas naistetaim. Ta lõõgastab ning aitab nahal värskust endasse 
imeda ja seda seal ka hoida. 
Koostis: Shea-või, viinamarjaseemneõli, kakaov5i, kookosrasv, porgandiõli, magusa mandli õli, allika-
vesi, nurmenukk ning kortsleht. 
Hoia otsese piiikesevalguse eest kaitstult. 
Sailib 4 kuud peale avamist. 
30 ml/ 60 ml 

APELSINI&PORGANDI KEHAKREEM / Toidab ja kaitseb. 
Porgandiõli toidab nahka ja annab särava jume. 
Nisuiduõli pehmendab ning aitab nahka kaitsta keskkonna kahjulike mõjude eest. 
Koostis: Shea-või, kakaovõi, kookosrasv, magusa mandi õli, nisuiduõli, avokaadoõli, porgandiõli, allikavesi 
ning apelsini eeterlik õli. 
Hoia otsese piiikesevalguse eest kaitstult. 
Sailib 6 kuud peale avamist. 
60ml/120ml 

ASTELPAJU&POJENGI KEHAKREEM / Niisutab ja taastab. 
Astelpajuõli aitab kaasa kudede uuenemisele ning taastab naha tugevuse. 
Värvohakaõli, mis sisaldab oomega-6-rasvhapet, pehmendab ja niisutab kuiva nahka. 
Koostis: Kakaovõi, shea-või, kookosrasv, värvohakaõli, nisuiduõli, astelpajuõli, allikavesi ning pojengi eeterlik õli. 
Hoia otsese paikesevalguse eest kaitstult. 
Sailib 6 kuud peale avamist. 
60ml /120 ml 

AALOE VEERA&AVOKAADO KREEM / Hooldab ja kosutab. 
Avokaadoõli pehmendab ja rahustab nahka ning aitab leevendada naha kuivust. 
Kanepiõli aitab sailitada naha kaitsefunktsiooni ning on põletikuvastane. 
Aaloe veera või hooldab ja kostutab naha niiskuse taset. 
Koostis: Kakaovõi, avokaadoõli, mahe kanepiseemneõli, shea-või, aaloe veera või, mesilasvaha, allika-
vesi, sidrunheina eeterlik õli. 
Hoia otsese paikesevalguse eest kaitstult. 
Sailib 6 kuud peale avamist. 
60ml 

KUMMELl&HOBUMADARA NÄOKREEM / Taastab ja pehmendab nahka. 
Kummel on rahustav ning taastab naha tasakaalu. Hobumadar on taimena paikseline, 
suvine ning naiselikult liihnav. Lisab nahale kerge kuldse sara. 
Koostis: Viinamarjaseemne õlii, shea-või, kookosrasv, mesilasvaha, allikavesi, kummel ning hobumadar. 
Hoia otsese paikesevalguse eest kaitstult. 
Sailib 4 kuud peale avamist. 
30 ml/ 60 ml

NÄOKREEMID KEHAKREEMID



NURMENUKU NÄOVESI / Rahustab ja tasakaalustab.
Nurmenukk ehk taevavõti keerab lahti pilveväravad ja laseb päikesekiirtel sind paitada. 
Lase päike ja armastus oma ellu!
Nurmenuku näovesi on rahustava ja naha pH-d tasakaalustava toimega. 
Kasuta näovett hommikuti ja õhtuti. Hommikul värskendab ta su näonahka enne kreemi 
pealekandmist ja õhtul puhastab õrnalt päevasest mustusest. Kergeks naha ja meelte 
turgutuseks sobilik terve päeva kestel. 
Kanna näovesi vatipadjale ja paita pehmelt näonahka või pihusta näovett otse nahale. 
Koostis: värskete nurmenuku õite destilleerimisel allikavee auruga tekkinud 
puhas destillaat.
Hoia jahedas, otsese päikesevalguse eest kaitstult. 
Säilib 6 kuud pärast avamist  
50 ml

KORTSLEHE NÄOVESI / Toniseerib ja tervendab.
Kortsleht toob meeltesse värsked ja kastesed hommikud ning viib Su maagilisse 
haldjatemaailma. Sealt leiad igavese nooruse saladuse. Väeka naistetaimena näitab 
kortsleht teed naiselikkuse sügavaimatesse soppidesse. Kortslehe näovesi on 
toniseeriva ja tervendava toimega. Toob leevendust akne ja vistrikulise naha korral. 
Kasuta näovett hommikuti ja õhtuti. Hommikul värskendab ta su näonahka enne 
kreemi pealekandmist ja õhtul puhastab õrnalt päevasest mustusest. 
Kanna näovesi vatipadjale ja paita õrnalt näonahka või pihusta näovett otse nahale.
Koostis: värskete kortslehtede destilleerimisel allikavee auruga tekkinud 
puhas destillaat.
Hoia jahedas, otsese päikesevalguse eest kaitstult. 
Säilib 6 kuud pärast avamist.
50 ml

POJENGI NÄOVESI / Noorendab ja niisutab.
Pojeng sümboliseerib oma rikkalike õitega küllust ja head õnne. 
Peida nägu pojengi lopsakate ja kastemärgade kroonlehtede sisse, hingates sisse 
hurmava õienektari lõhna. Pojengi näovesi on noorendava ja nahka niisutava toimega.
Kasuta näovett hommikuti ja õhtuti. Hommikul värskendab ta su näonahka enne 
kreemi pealekandmist ja õhtul puhastab õrnalt päevasest mustusest. Kergeks naha ja 
meelte turgutuseks sobilik terve päeva kestel. 
Kanna näovesi vatipadjale ja paita pehmelt näonahka või pihusta näovett otse nahale. 
Koostis: värskete pojengi õite destilleerimisel allikavee auruga tekkinud puhas 
destillaat.
Hoia jahedas, otsese päikesevalguse eest kaitstult. 
Säilib 6 kuud pärast avamist.
50 ml

ÕUNAPUU ÕITE NÄOVESI / Muudab naha kauniks ja säravaks.                  
Õitevahus õunapuud toovad hinge kevade. 
Õunapuu õied olid vanakreeka armastuse, ilu ja viljakusejumalanna Aphrodite sümboliks. 
Tunne ennast jumalannana!
Õunapuuõite näovesi sobib tasakaalustama kuiva nahka ja rahustama põletikulist nahka. 
Sobib väga hästi noorele, akne käes vaevlevale nahale. Kasuta näovett hommikuti ja õh-
tuti. Hommikul värskendab ta su näonahka enne kreemi pealekandmist ja õhtul puhastab 
õrnalt päevasest mustusest. Kergeks naha ja meelte turgutuseks sobilik terve päeva 
kestel. 
Kanna näovesi vatipadjale ja paita pehmelt näonahka või pihusta näovett otse nahale. 
Koostis: värskete õunapuu õite destilleerimisel allikavee auruga tekkinud puhas destillaat.
Hoia jahedas, otsese päikesevalguse eest kaitstult. 
Säilib 6 kuud pärast avamist.
50 ml

PIPARMÜNDI NÄOVESI / Värskendab ja jahutab.
Piparmündi näovesi on värskendava ja jahutava toimega. 
Taastab naha loomuliku sära ja tonaalsuse ning on suurepärane kaaslane pikkadeks 
kontoripäevadeks ja autosõitudeks.
Kasuta näovett hommikuti ja õhtuti. Hommikul värskendab ta su näonahka enne kreemi 
pealekandmist ja õhtul puhastab õrnalt päevasest mustusest. 
Kergeks naha ja meelte turgutuseks sobilik terve päeva kestel. 
Kanna näovesi vatipadjale ja paita pehmelt näonahka või pihusta näovett otse nahale. 
Koostis: värskete piparmündi ürtide destilleerimisel allikavee auruga tekkinud 
puhas destillaat.
Hoia jahedas, otsese päikesevalguse eest kaitstult. 
Säilib 6 kuud pärast avamist.
50 ml

EBAJASMIINI LILLEVESI / Värskendab ja jahutab. 
Ebajasmiini lillevesi viib Sind rännakule kesk kütkestavat lillemerd, kus puhub magus tuuleiil, 
mis avab Su meeled ja loob meeliülendava atmosfääri. 
Kasuta lillevett näo ja õhu viirskendamiseks ja meeleolu loomiseks just hetkel, mil seda vajad. 
Koostis: värskete ebajasmiini õite destilleerimisel allikavee auruga tekkinud puhas destillaat. 
Hoia jahedas, otsese päikesevalguse eest kaitstult. 
Säilib 6 kuud pärast avamist. 
50ml

NÄOVEED



MEELIERGUTAV KEHAVÕIE 
Mõnusalt pehme, niisutav ja naiselikult magusa lõhnaga kehavõie. 
Koostis: Sheavõi, magusa mandli õlii ja Doterra elevation eeterlik õli. 
Hoia otsese päikesevalguse eest kaitstult. 
Säilib 6 kuud peale avamist. 
100ml

TUJUTÕSTEV KEHAVÕIE 
Niisutav, värskendava tsitruselise lõhnaga kehavõie. lmeliselt tujutõstev! 
Koostis: Sheavõi, magusa mandli õli ja Doterra citrus bliss eeterlik õli. 
Hoia otsese päikesevalguse eest kaitstult. 
Säilib 6 kuud peale avamist. 
100ml 

PIPARMÜNDI HUULEPALSAM / Pehmendab ja hooldab. 
Mesilasvaha on antibakteriaalne, pehmendav ning toitev, 
Piparmündi eeterlik õli lisab juurde mõnusa värskuse. 
Koostis: Kakaovõi, mesilasvaha, magusa mandli õli, kuningkepiõli, kookosrasv ja 
piparmündi eeterlikõli. 
Säilib 6 kuud peale avamist. 
5ml

PORGANDI&APELSINI HUULEPALSAM / Niisutab ja annab oranzika tooni. 
Kakaovõi niisutab, toidab ja hooldab. 
Porgandiõli annab huultele oranzika tooni. 
Koostis: Kakaovõi, mesilasvaha, porgandiõli, kookosrasv ja apelsini eeterlik õli. 
Säilib 6 kuud peale avamist. 
5ml 

KEHAVÕIDED HUULEPALSAMID



Minu tee praeguse hetkeni on olnud seikluste rohke, avardav, künklik ja eelkõige õpetlik. 

Olles väike tüdruk, armastasin üle kõige maailmas loomi, mis viis mu peale keskkooli veterinaaria õpingutele 

Tartusse. See oli põnev ja hariv aeg, ent peale kahte aastat viis elu mind rändama. Alguses Londonisse paariks 

aastaks, seejärel Austraaliasse, Aasiasse ning ka Uus-Meremaale. Sinna vahepeale mahtus aasta õppimist EKA-s 

kujunduskunsti ning töötamine visuaalse kunstnikuna rõivabrändides Mango ning Zara. 

Ühel hetkel andis aga elu mulle uue võimaluse leida just see tee ning eesmärgid, mis mind särama panevad. 

Koos uue võimalusega tulid mu ellu lapsed, kes paljuski motiveerisid mind vaatama endasse üha sügavamale. 

Väikse tüdruku soovist muuta maailma, sai kindel teadmine, et alustades väikeste sammudega olen suuteline 

seda tegema. 

Minu huvi looduse ning puhta ja teadliku elamise vastu aina kasvas ja süvenes. Ühel hetkel hakkasin endale 

kodus kreeme tegema, millest endalegi suureks üllatuseks on kasvanud välja BONOBO. 

Bonobo bränd on minu jaoks enamat kui tooted, mida me müüme – ma siiralt soovin, et aina enam naisi mõis-

taks kui oluline on teadlikult suhtuda kõigesse, mida me teeme.

Kristi 
Kalluste

Piia
karssin

Olen oma elu jooksul tegelenud päris mitme valdkonnaga, ajaloost kuni maaelu edendamiseni välja. Loodus on 

mulle kõigil aegadel andnud hingejõudu ning 10 aastat tagasi saigi maale ja metsa elama kolimine teoks. Sealt 

algas veelgi põhjalikum teekond taimede maailma avastamisel, mille käigus läbisin ka Bachi õieteraapia kur-

sused, Räpina Aianduskoolis aianduse eriala ja olen omandamas permakultuuri disaini sertifikaati. Aastaid tagasi 

esmakordselt taimi destilleerides tajusin, et selles on midagi, mida tahan veelgi sügavamalt õppida ja täpsemalt 

tunnetada. Lillevee tegemine on minu jaoks võimas õppetund, mil kogen iga taime ainulaadsust ning ma vai-

mustun alati üha enam taimede võimest muuta meie tundemaailma. Mul on suur rõõm pakkuda Bonobo jaoks 

armastusega korjatud taimedest ja puhtast allikaveest valmistatud näoveesid.

Sophie
DRAGUNEVITS

mARET
ALLIKAS

“Olen otsija, maailmakodanik ja ämmaemanduse tudeng. Mulle on alati meeldinud valmistada, meisterdada 

ja segada asju kokku. Tundub, et sain selle kodunt kaasa. Kehavõie tegu algas 3 aastat tagasi ühele kallile 

inimesele jõulukinki valmistades. Täiesti ootamatult osutus see suureks hitiks sõprade seas ja nüüd paitab 

inimesi koostöös Bonoboga.”

“Olen üles kasvanud väikeses talus, mistõttu on looduse jälgimine ja samas rütmis toimetamine olnud mulle 

alati väga loomulik. Peale linna elama asumist mõistsin peagi, et vajan ja igatsen võimalust siduda ka 

igapäevane töö taimede ja aastaaegade rütmis kulgemisega. Olen jõudmas sellele üha lähemale. Taimed on 

mulle aastatega saanud suureks inspiratsiooniallikaks. Meie neli aastaaega ja sellest tingitud looduse muu-

tumine pakub pidevalt avastamisrõõmu, õpetab märkama, hindama ja kasutama kodumaise looduse rikkust 

ja mitmekesisust. Nii kogungi juba mitmendat aastat metsikust loodusest erinevatele restoranidele toorainet. 

BonoBole köidan kokku erinevaid taimeviirukeid, mis aitavad avastada taimede ilu ja väge.”
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