
EVY ÄR EN REVOLUTIONERANDE SVENSK 
HUDVÅRDSTEKNOLOGI SOM FÖRSTÄRKER 

AKTIVA INGREDIENSER OCH DIN HUDBARRIÄR

EN SVENSK MEDICINTEKNISK HUDVÅRDSUPPFINNING
EVYs produkter innehåller en patenterad grundformula som är kliniskt beprövad och  

medicintekniskt klassad. Formulan bildar en skyddsbarriär som efterliknar och förstärker hudens naturliga 
försvar och fördelas i hela det översta hudlagret istället för att lägga sig på ytan. Denna egenskap hjälper aktiva 

ingredienser som exempelvis solskydd, att ge ett effektivt och långvarigt skydd på djupet.
 

UPP TILL 6 TIMMARS EFFEKTIVT SOLSKYDD
Tack vare grundformulan gnids EVYs solskydd inte av vid bad, svett eller handdukstorkning och ger därför 

ett extra långvarigt skydd mot både UVA- och UVB-strålning. EVY skyddar även mot värme, vind och 
vattenpåfrestningar i form av klor och saltvatten samt flera andra hudirriterande ämnen. 

LÅNGVARIG ÅTERFUKTNING OCH FÖRSTÄRKNING
EVY är långvarigt fuktgivande och skyddar huden mot solens uttorkning och förtidsåldrande. Vissa av 

produkterna är dessutom berikade med vitaminer, silkesextrakt och kollagen för att motverka solens skadliga effekt 
på huden. Eftersom moussen inte täpper till porerna och håller upp till tre gånger längre än ordinarie solskydd 

passar den perfekt att använda under smink. EVY kan också användas i hårbotten och i hårtopparna. 

REKOMMENDERAD AV HUDLÄKARE
EVYs produkter passar en känslig hud, men är lämplig för alla hudtyper och rekommenderas av många hudläkare 

även till personer med soleksem och solallergi. Vitiligoförbundet har utsett EVY till det säkraste solskyddet på 
marknaden för deras medlemmar. Den milda formulan gör att EVY passar utmärkt även för barn.

VÄLBEPRÖVAD AV ELITIDROTTARE
För dem som utsätter sig för svåra utmaningar i extrema miljöer är det extra viktigt att kunna lita på sitt solskydd. 
Besättningen på EF-båtarna under Whitbread Around the World, numera Volvo Ocean Race, det svenska laget i 

Mulitsport och det svenska laget i Atlantic Rowing Race är några av de många elitidrottare som väljer EVY.  
Även det svenska golflandslaget har EVY som sitt officiella solskydd.

Tre gånger i rad har den oberoende testsidan 
Bäst-i-Test.se utsett EVY som testvinnare!

BÄSTA SOLSKYDD 
    Bäst-i-Test .s

e



ATT VÄLJA SOLSKYDDSFAKTOR
Det största problemet med solskydd är att man inte applicerar tillräckligt eller tillräckligt ofta. 

Välj faktor utifrån din hudtyp men också efter breddgrad, hur länge du ska vara ute och aktivitet. 
Kom ihåg att solen tar hårt vid kyla då hudens egna värmevarning slås ut. Solen är även starkare ju närmre 

ekvatorn man befinner sig, trots moln. Höga höjder och tunt ozonlager ökar också UV-strålningen betydligt. 
Många kan använda alla faktorer men på olika delar av kroppen och vid olika situationer.

SPF-siffran anger hur mycket av UVB-strålningen (den strålning som bränner huden) som släpps igenom vid 
solexponering, förutsatt att rätt mängd solskydd används. Exempelvis släpper SPF 10 igenom 1/10 av UVB-strålarna 

och ger därmed 90 % skydd. SPF 10, 20, 30 och 50 ger alltså 90 %, 95 %, 96,7 % respektive 98 % skydd.

EVY AFTER SUN MOUSSE innehåller bland annat 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. Moussen är även berikad med C- och E-vitamin, silkesextrakt 
och kollagen för att motverka och reparera solens skadliga effekter.

EVY DAILY UV FACE MOUSSE kan användas som ett dagligt skydd mot solskador och yttre föroreningar. 
Moussen är berikad med hyaluronsyra, kollagen, antioxidanterna C- och E-vitamin samt ingredienser mot pigmenteringar. 

Den milda, allergitestade formulan dämpar inflammationer och är lämplig även för den med eksem eller acnehy. 
Fungerar utmärkt under smink eller som en booster över din ordinarie hudvård.

EVY DAILY TAN ACTIVATOR är en intensivt vårdande fuktmousse som stimulerar hudens melaninproduktion samt  
för djupar och förlänger solbrännan. Formulan är lämplig för både kropp och ansikte och idealisk att använda året runt för 

känslig och torr hy. Vid regelbunden användning kan man uppleva en naturlig solbrun färg utan att ha solat då den högtekno-
log iska ingrediensen Dihydroxy Methylchromonyl Palmitate stimulerar produktionen av hudens melanin. Moussen är perfekt 

att använda inför, under och efter en resa för att stärka huden och få en jämnare och djupare färg som stannar längre. 
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