
EVY är känt för sitt effektiva och milda solskydd men få känner 
till att EVY baseras på en medicintekniskt klassad hudvårds-
teknologi som främst har använts inom sjukvården.  
Nu lanseras EVY Daily Repair Mousse, en reparerande och 
fuktbevarande barriärmousse som motverkar samt förebygger 
torr hy, irritation, eksem och kontaktallergi.
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EVY LANSERAR DAILY REPAIR MOUSSE 
-KLINISKT BEVISAD HUDVÅRD 

FÖR DEN KÄNSLIGASTE HUDEN

Pris 219:-     100 ml

EFFEKTIV HUDVÅRD SOM REKOMMENDERAS AV HUDLÄKARE
EVY tog över ett decennium att utveckla och bygger på en avancerad svensk hudvårds- 
teknologi som behandlar och förebygger hudbesvär. Den lätta moussen absorberas 
snabbt in i hudens översta lager, istället för att lägga sig på ytan som ordinarie barriär- 
krämer. Teknologin ger huden ökad motståndskraft genom att bilda ett osmotiskt 
membran som efterliknar hudens eget försvarssystem. Huden återfår sin balans och 
kan andas fritt utan kladdig eller fet hinna som täpper till porerna. Formulan skyddar 
även mot hudirriterande ämnen som väta, rengöringsmedel och latex. Produkten  
utvecklades för svåra hudbesvär men alla med torr eller känslig hud kan använda  
Daily Repair i sin dagliga hudvård, som ger ett effektivt skydd i 4-6 timmar, trots tvätt. 

MULTIFUNKTIONELL HUDVÅRD FÖR HELA FAMILJEN 
Daily Repair Mousse passar till allt ifrån torra fötter och barns blöjområden till att vårda 
svårare hudproblem på hela kroppen. Den milda formulan fungerar även efter rakning 
och i hårbotten. Produkten är idealisk för att lugna och skydda efter kraftfulla behand- 
lingar som microneedling, kemisk peeling eller laser. Daily Repair är extra lämplig för 
yrkesgrupper som exempelvis vårdpersonal, eftersom de hanterar hudirriterande 
ämnen och frekvent tvättar händerna. 

LÅNGVARIGT VÅRDANDE OCH FUKTBEVARANDE
Den skyddande formulan är även berikad med mjukgörande och fuktbevarande ämnen 
som urea, allantoin, caprylic capric och E-vitamin. EVY Daily Repair återfuktar intensivt 
och hjälper huden att bibehålla sin fukt. Som alla EVY produkter är den helt fri från 
parfymer och konserveringsmedel och tack vare sin lufttäta aerosolförpackning håller 
innehållet sig effektivt och fräscht till sista droppen. Moussen i aerosolflaska är mycket 
dryg i jämförelse med en kräm, eftersom den fungerar likt ett koncentrat då den 
expanderar i kontakt med luften.


