
En anti-age ansiktsmousse som förstärker hudens 
skyddsbarriär och förebygger tidiga ålderstecken.

Margret Pinto, VD EVY Technology  

FÖR MER INFORMATION  
KONTAKTA:

margret@celsus.is
Tel: 0735 - 680766

PRESS:
Erika Tapper

erika@eticastockholm.se
Tel: 0762 - 357590

www.evytechnology.com

EVY LANSERAR DAGLIGT 
SKYDD MOT SOLSKADOR OCH 

YTTRE FÖRORENINGAR. 

Pris 199:-  75 ml

Solen och föroreningar i miljön är de främsta orsakerna till fria radikaler och att vår hud åldras i 
förtid.  EVY har tagit fram en produkt som hjälper huden att klara förorenad stadsluft, krävande 
smink, torrt inomhusklimat och naturligtvis stark sol. Den håller dessutom cirka tre gånger längre 
än ordinarie solskydd och kan med fördel användas under smink.

STÄRKER OCH SKYDDAR HUDENS BARRIÄR 
EVY Daily UV Face Mousse är baserad på samma patenterade medicintekniska grundformu-
la som EVYs övriga produkter och ger ett effektivt skydd i upp till 6 timmar. Den avancerade 
hudvårdsteknologin stärker hudens naturliga skyddsbarriär och skyddar mot yttre irriterande och 
uttorkande ämnen. EVY fungerar även som bärare av aktiva ingredienser som sprids i hela det 
översta hudlagret istället för att lägga sig på ytan. Därav är aktiva ämnen som antioxidanter och 
solfilter extra verksamma. Formulan har därför länge använts av hudläkare för att förstärka effek-
ten av annan hudvård, som exempelvis svamp- och eksemprodukter. 

EXTRA HÅLLBAR OCH EFFEKTIV ANTI-AGE FORMULA
EVY Daily UV Face Mousse innehåller hyaluronsyra, kollagen, C- och E vitamin samt den läkande 
ingrediensen Allantoin, som alla motverkar skador orsakade av solen. Ingredienserna Nymphaea 
Alba Flower Extract och Sodium Palmitoyl Proline samt solfilter, jämnar ut och förebygger pig-
mentfläckar. Silkesextrakt och Caprilic Capric (fettsyra) är tillsatt för att göra produkten extra 
mjukgörande och fuktbevarande. EVY ger ett mycket långvarigt och högt skydd mot de djup-
gående UVA-strålarna, vilket är viktigt för känslig hud och de som vill undvika förtidsåldrande.
EVY Daily UV Face Mousse fungerar utmärkt ensam eller som en booster över din ordinarie hud-
vård. Den lätta formulan täpper inte till porerna och hjälper även mot irritationer eller inflamma-
tioner orsakade av smink. Applicera alltid EVY som sista steg i din hudvårdsrutin, annars tränger 
inte verksamma ämnen in i huden från annan hudvård. 

UTVECKLAD FÖR KÄNSLIG HY
Den milda, allergitestade formulan motverkar soleksem och är lämplig även för den med eksem 
eller acne. Men EVY fungerar bra för alla hudtyper och går utmärkt att använda i hårbotten, på 
tunnare skägg och efter rakning. EVY är vattenfast och svettresistent och gnids inte bort vid bad 
eller handdukstorkning. Tack vare sin aerosolförpackning förblir moussen bakteriefri och fräsch 
tills flaskan är slut. Den gör också att produkten är koncentrerad och räcker till cirka dubbelt så 
många insmörjningar som motsvarande milliliter av kräm. Moussen är fri från parfym och kon-
serveringsmedel.

”EVY står för innovation och riktigt hög kvalitet till bästa tänkbara pris.  Ingen ska behöva lägga en 
förmögenhet på reparera hudskador orsakade av solen, det ska vara enkelt att förebygga för tidigt 
åldrande och behålla huden frisk och spänstig. För ansiktsmoussen har vi jobbat med en ny färgskala 
som ska symbolisera hud och förtydliga att den här produkten kan användas varje dag. Fler produkter i 
den här serien är påtänkta och under produktutveckling.”


