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och förlänger solbrännan.

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 VÅRDANDE MOUSSE
SOM STÄRKER HUDBARRIÄREN

OCH STIMULERAR SOLBRÄNNAN. 

Pris 239:-     150 ml

STÄRKER HUDBARRIÄREN OCH SKYDDAR MOT YTTRE PÅFRESTNINGAR
EVY Tan Activator baseras på samma grundformula som EVYs övriga produkter. Den avancerade 
teknologin stärker hudens naturliga skyddsbarriär och skyddar mot irriterande och uttorkande 
substanser som sol, salt-och klorvatten. Formulan stärker därmed hudens skydd mot sommar-
ens yttre påfrestningar, men den är också idealisk för torr och känslig hud året runt. Formulan 
fördelas i hela översta hudlagret istället för att lägga sig på ytan och förstärker även effekten av 
antioxidanter och andra aktiva substanser. Moussen kan därmed också fungera som en booster 
för annan hudvård.

AKTIVERAR HUDENS MELANINPRODUKTION
Den avancerade ingrediensen Dihydroxy Methylchromonyl Palmitate stimulerar produktionen 
av hudens melanin, även utan UVB-strålning. Man kan därför vid regelbunden användning 
uppleva en lätt solbränna utan att ha solat. Men framför allt så hjälper formulan huden att bygga 
upp sitt eget naturliga UV-skydd, något som bidrar till en jämn, långvarig solbränna. För bästa 
resultat ska man börja smörja in huden en vecka innan solexponering och sedan fortsätta under 
hela vistelsen i solen. För att förlänga solbrännan rekommenderas att man fortsätter att använda 
produkten i ett par veckor efter solexponering. EVY Tan Activator är ej brun utan sol-produkt!

INTENSIVT VÅRDANDE OCH 24 TIMMARS FUKTBEVARANDE
EVY Tan Activator mousse är berikad med kollagen, aloe vera och E-vitamin samt läkande den 
ingrediensen Allantoin som ger en djupgående näring åt huden. Silkesextrakt och Caprilic Capric 
(fettsyra) är tillsatt för att göra produkten extra mjukgörande och fuktbevarande. EVY Tan 
Activator är lämplig för alla hudtyper, även eksem- eller aknehud och bra för dem som drabbas 
av soleksem eller solallergi. Moussen täpper inte till porerna och fungerar perfekt under smink, 
eftersom grundformulan förhindrar irritation och inflammation som kan orsakas av make-up. 
Formulan är kladdfri och lämnar ingen hinna. Den är dessutom vatten- och svettresistent och 
gnuggas inte bort i vatten. Formulan är fri från parfymer och konserveringsmedel och tack vare 
sin aerosolförpackning håller innehållet sig fräscht och bakteriefritt tills flaskan är tom.

“När vi utvecklar produkter så har vi de känsliga i åtanke. Daily Tan Activator kommer att hjälpa 
många med hudproblem eftersom den långsiktigt stärker hudens barriär och aktiverar hudens 
eget UV-försvar. Att den ger en snabbare, djupare och längre solbränna är egentligen bara en 
bonus.”
    


