
EVY TECHNOLOGY PRODUKTTEXTER, ANVÄNDNING OCH INCI 
EVYs grundformula är en patenterad medicinteknisk uppfinning som fördelas i hela det översta hudlagret 
istället för att lägga sig på ytan som traditionella solskydd. EVY försvinner därför inte vid bad, svett  eller 
handdukstorkning och ger ett mycket effektivt skydd i upp till 6 timmar.  

Den luftiga och lättapplicerade moussen underlättar att uppnå rekommenderad mängd solskydd och är 
ungefär dubbelt så dryg i jämförelse med kräm. Formulan är lämplig för alla hudtyper men särskilt för 
känslig  hy och ansikte.  Fett-, kladdfri och täpper ej till porerna samt kan användas i hårbotten och 
hårtopparna.  Lämnar ingen hinna och är utmärkt under smink. 

Formulan förstärker hudens naturliga skyddsbarriär och hjälper till att bibehålla hudens fukt och stå emot 
irritationer även vid påfrestande förhållanden med stark sol, vind och saltvatten.  

Högsta möjliga UVA skydd i förhållande till UVB skyddet, eller över 90% enligt Boots Star Rating test. Fri 
från konserveringsmedel, alkohol, parfym samt nanopartiklar. Aerosol är en konservburk som bara sprutar 
ut, den öppnas aldrig, inget syre kommer ner. Produkten härsknar ej, förblir bakteriefri och håller sig som 
ny tills den är slut. 
 
EVY rekommenderas av hudläkare och hudterapeuter till personer med soleksem/allergi och har utsetts till 
det säkraste solskyddet av Vitiligoförbundet. Passar även de som ofta får utslag av andra 
solskyddsprodukter. Alla EVY produkter är hypoallergena vilket betyder att inga allergiska reaktioner har 
uppvisats i oberoende tester. Utvecklad och tillverkad i Sverige sedan 1999. 

SPF10 

Samma som ovan men detta kan tilläggas:  

Vi rekommenderar denna produkt till hud som sällan eller aldrig bränner sig eller till tåligare kroppsdelar 
som redan har hunnit få färg. Alternativt till den som inte är ute så länge eller den som befinner sig i 
svagare sol. SPF 10 betyder att 1/10 av UVB strålarna släpps igenom vilket betyder att den blockerar 90% 
av UV strålarna, förutsatt att rekommenderad mängd används. 

 

SPF 20 

Samma som ovan men detta kan tilläggas:  

EVY SPF 20 är lämplig för den som normalt inte bränner sig så lätt eller redan fått lite färg. Det är lätt att 
tro att en liten solbränna hjälper på traven, men det är snarare tvärtom. För så fort huden blir det minsta 
röd, skyndar den sig att bli av med de skadade partierna. Redan efter några dagar kan huden flagna så 
fortsätt smörja även om du fått färg. EVY skyddar huden effektivt och melaninet i huden utvecklar en 
vacker brun färg – som håller länge. Våra produkter är utmärkta för ansiktet, även varje dag. Därför har vi 
berikat dessa produkter med C vitamin utöver E som alltid finns i alla våra produkter samt silke och 
kollagen.  Detta för att motverka och reparara skador på huden som kan uppstå av solen. SPF 20 
blockerar 95% av uv strålarna. 



 

SPF 30, 

Samma som ovan men detta kan tilläggas:  

Utmärkt för mycket ljus och överkänslig hy. Med EVY kan du skydda dig mot solens åldrande och 
uttorkande effekt men ändå få solbrun färg.  

Vitiligoförbundet rekommenderar EVY SPF 30 som det säkraste skyddet på marknaden och den är 
dessutom lämplig för den som lider av solallergi/eksem. Spf 30 släpper igenom 1/30 del av uv strålningen 
och blockerar ca 97%. 

SPF30 –för barn 

Samma som ovan men detta kan tilläggas: 

EVY Kids passar hela familjen men är ett idealiskt skydd för barn då de behöver ett intensivt och 
vattenfast solskydd. Som alla EVY produkter är barnformulan är en mild och hypoallergen formula med 
högsta möjliga UVA skydd. Moussen lämplig för små barn från 6 månader.  Kladdfri och bildar ingen hinna 
utan tillåter huden att andas fritt. Moussen absorberas snabbt och är rolig att leka med. Innehåller inga 
konserveringsmedel, parfym eller nanopartiklar.  

SPF 50 

Samma som ovan men detta kan tilläggas:  

En högeffektiv produkt som är lämplig för den allra känsligaste, och som komplement för känsliga 
områden som axlar och ansikte. Våra produkter är utmärkta för ansiktet, även varje dag. Därför har vi 
berikat dessa produkter med C vitamin utöver E som alltid finns i alla våra produkter samt silke och 
kollagen.  Detta för att motverka och reparara skador på huden som kan uppstå av solen. 

Då det behövs inte så mycket av produkten, var lite extra försiktig när du trycker ut moussen. Lämplig från 
6 månaders ålder samt för vuxna. SPF 50 blockerar ca 98% av uv strålarna. 

SPF50 – för barn 

Samma som ovan men detta kan tilläggas: 

Den skonsamma och skyddande EVY moussen är utvecklad för de allra känsligaste och kan användas på 
barn från 6 månader. Som alla EVY produkter är barnformulan är en mild och hypoallergen formula med 
högsta möjliga UVA skydd. Moussen bildar ingen vit kladdig hinna utan tillåter huden att andas fritt och 
behöver ej tvättas bort. EVY absorberas snabbt och förenklar att uppnå rekommenderad mängd. 
Innehåller inga konserveringsmedel, parfym eller nanopartiklar. SPF 50 blockerar ca 98% av uv strålarna. 
	  
	  
 

Användning: Skaka flaska och håll upp och ner så extra gas inte pyser ut. Tryck försiktigt fram önskad 



mängd mousse. Ta hellre mindre och fler gånger. Gnid moussen mellan händerna till en mera 
vätskeliknande kräm och smörj in metodiskt in varje kroppsdel.  Det räcker ungefär med en handful till en 
vuxen arm.  Det ska torka in på 5-10 min och därefter kännas helt kladdfritt. Torkar det in snabbare kan du 
ha tagit lite för lite (eller så är du torr i hyn) och känns det fortfarande, går det bra att skölja bort överflöd 
med vatten utan att skyddet försvinner. 1 flaska 150 ml räcker till ca 10 helkroppsinsmörjningar. Låt torka 
in ordentligt innan du badar eller sätter på dig kläder.  
 
UV FACE MOUSSE/ SPF 30 
 
Samma som ovan men detta kan tilläggas:  

Ett dagligt skydd mot solskador och yttre föroreningar. En anti-age ansiktsmousse som förstärker 
hudens skyddsbarriär och förebygger tidiga ålderstecken. 
 
Produkten är berikad bl.a med C- och E vitamin, hyaluronsyra och kollagen samt flera vårdande 
ingredienser som hjälper till att förebygga pigmentfläckar och för tidigt åldrande orsakat av solen.  De 
aktiva ingredienserna, tillsammans med den unika hudvårdsteknologin, gör att huden får ett långvarigt och 
effektivt skydd mot miljömässig påverkan och fria radikaler som kan bildas av sol och föroreningar.  

EVY är kladdfri, lämnar ingen vit hinna och täpper inte till porerna. Den milda, allergitestade formulan 
dämpar inflammationer, motverkar soleksem och är lämplig även för den med eksem eller acnehy. EVY 
passar alla hudtyper och går utmärkt att använda i hårbotten, på tunnare skägg och efter rakning. Den 
lätta formulan används med fördel under smink, då den även skyddar även mot smink som eventuellt kan 
irritera huden. EVY Daily UV Face Mousse fungerar utmärkt ensam men även över din ordinarie hudvård. 
EVYs grundformula har länge använts av hudläkare för att förstärka effekten av annan hudvård då 
formulan kapslar in aktiva ingredienser och för med dessa längre ner i hudlagret. 

AFTER SUN MOUSSE 
After Sun bygger på samma medicintekniska grundformula som EVYs övriga solskyddsprodukter. 
Moussen bildar en skyddsbarriär som lägger sig i hela översta hudlagret förstärker hudens naturliga 
försvar utan att lämna en fet eller kladdig yta. Genom EVYs patenterade teknologi går moussen ner på 
djupet, istället för att lägga sig på ytan som flesta andra produker, vilket gör ingredienserna extra 
verksamma, och ger intensivt återfuktad hud i upp till 12 timmar. EVY After Sun är en multifunktionell 
produkt som också kan användas för att vårda och återfukta håret, utan att lämna ett kladdigt resultat.  
 
LUGNAR OCH ÅTERFUKTAR 
Formulan är framtagen med bl.a aloe vera, melon och gingko bilobaextrakt för att ge en svalkande och 
lugnande effekt vid solsveda. Ingredienserna är noga utvalda för sina vårdande egenskaper som hjälper 
huden att behålla sin solbruna färg utan att flagna. Formulan är även berikad med C och E vitamin, 
silkesextrakt och kollagen för att motverka och reparera solens skadliga effekter.  
 
FÖR ANSIKTE OCH KROPP   
Moussen absorberas och torkar mycket snabbt, vilket gör produkten extra enkel att använda. Den går 
utmärkt att applicera under smink och kläder eftersom den är matt och inte täpper till porerna. Formulan, 
som är dermatologiskt testad, är lämplig för alla hudtyper och kan även användas på små barn. Produkten 
är helt fri från konserveringsmedel, alkohol och parfym. Tack vare sin aerosolförpackning släpps varken 
luft eller bakterier in och produkten håller sig därför fräsch ända tills flaskan är slut. En annan fördel med 



moussen är att den är dubbelt så dryg som motsvarande mängd kräm. 
 
Formulans grund ger skydd även mot yttre irriterande ämnen och är därför lämplig exempelvis innan klor- 
och havsbad, och även efter rakning. In våra tester har den även gett mycket goda resultat mot eksem. 
Formulan kan med fördel användas till vardags, hela året runt - tack vare dess fuktgivande och skyddande 
egenskaper. 

Mousse SPF 10 

Innehåller: Aqua. Propylene glycol. Ethylhexyl salicylate. Butane. Octocrylene. Butyl 
methoxydibenzoylmethane. Palmitic acid. Propane. Stearic acid. VP/Hexadecene copolymer. Isobutane. 
Polysorbate 20. PVP. Triethanolamine. Glycerin. Dimethicone. Disodium EDTA.  
150ml.  EAN 5694230167005 

Mousse SPF 20 

Innehåller: Aqua. Butane. Propylene glycol. Octocrylene. Palmitic acid. Diethylamino hydroxybenzoyl 
hexyl benzoate. Stearic acid. VP/ Hexadecene copolymer. Isobutane. Butyl methoxydibenzoylmethane. 
PVP. Polysorbate 20. Triethanolamine. Hydrolyzed silk. Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine. 
Hydrolyzed Collagen. Tocopheryl Acetate. Sodium Ascorbyl Phosphate Glycerin. Dimethicone. Propane. 
150 ml. EAN 5694230167012 

Mousse SPF 30 

Innehåller: Aqua. Butane. Octocrylene. Propylene glycol. Palmitic acid. Diethylamino hydroxybenzoyl 
hexyl benzoate. Stearic acid. VP/ Hexadecene copolymer. Isobutane. Butyl methoxydibenzoylmethane. 
PVP. Polysorbate 20. Triethanolamine. Hydrolyzed silk. Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine. 
Hydrolyzed Collagen. Tocopheryl Acetate. Sodium Ascorbyl Phosphate Glycerin. Dimethicone. Propane. 
150 ml. EAN 5694230167029 

Mousse SPF 30 – för barn 

Innehåller: Aqua. Butane. Propylene glycol. Octocrylene. Palmitic acid. Isobutane. Diethylamino 
hydroxybenzoyl hexyl benzoate. PVP/ Hexadecene copolymer. Stearic acid. Butyl 
methoxydibenzoylmethane. PVP. Triethanolamine. Polysorbate 20. Ethylhexyl triazone. Dimethicone. 
Glycerin. Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine. Propane. Tocopherol.  150 ml. EAN 
5694230167036 

Mousse SPF 50 

Innehåller: Aqua. Butane. Octocrylene. Propylene glycol. Palmitic acid. Diethylamino hydroxybenzoyl 
hexyl benzoate. Butyl methoxydibenzoylmethane. VP/ Hexadecene copolymer. Stearic acid. Isobutane. 
Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine. PVP. Ethylhexyl triazone. Polysorbate 20. 
Triethanolamine. Hydrolyzed silk. Hydrolyzed Collagen. Tocopheryl Acetate. Sodium Ascorbyl Phosphate 
Glycerin. Dimethicone. Propane. 100 ml. EAN 5694230167067 

Mousse SPF 50 för barn 

Innehåller: Aqua. Butane. Propylene glycol. Octocrylene. Butyl methoxydibenzoylmethane. Diethylamino 
hydroxybenzoyl hexyl benzoate. VP/ Hexadecene copolymer. Stearic acid. Palmitic acid.  Isobutane. Bis-



ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine. PVP. Ethylhexyl triazone. Polysorbate 20. Triethanolamine. 
Tocopheryl Acetate.Glycerin. Propane. Dimethicone. 150 ml. EAN 5694230167203 

After Sun Mousse 

Innehåller: Aqua. Butane. Propylene glycol. Caprylic/capric triglyceride. Urea. Palmitic acid. Isobutane. 
Stearic acid. PVP. Glycerin. Polysorbate 20. Propane. Allantoin. 
Aloe barbadensis leaf juice powder. Ginkgo biloba leaf extract. Cucumis melo fruit extract. 
Hydrolyzed silk. Anthemis nobilis flower extract. Tocopheryl acetate. Sodium ascorbyl phosphate. 
Hydrolyzed collagen. Dimethicone. Triethanolamine. 150 ml. EAN 5694230167043 
 
 
UV Face Mousse 
 
Innehåller: Aqua. Butane. Propylene glycol. Octocrylene. Ethylhexyl Isononanoate. Stearic acid. 
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate. Palmitic acid. Isobutane. Butyl methoxydibenzoylmethane. 
VP/ Hexadecene copolymer. Dipropylene Glycol. PVP. Polysorbate 20. Ethylhexyl triazone. 
Triethanolamine. Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine. Sodium hyaluronate. Sodium Palmitoyl 
Proline. Caprylic/Capric Triglyceride. Dimethicone. Nymphaea Alba Flower Extract. Hydrolyzed silk. 
Glycerin. Allantoin. Propane. Tocopheryl Acetate. Hydrolyzed Collagen. Sodium Ascorbyl Phosphate.. 
Butylene Glycol. Tetrasodium Glutamate Diacetate. 75 ml. EAN 5694230167074 
 
 
Vid frågor kontakta: Margret Pinto på margret@celsus.is eller telefon 0735 680766 
Hänvisa gärna era kunder till vår fina hemsida och vanliga frågor och svar sida som vi har. 
www.evytechnology.com 

  
 

 

 

 

 

 

 


