EVY LANSERAR DAILY
DEFENSE FACE MOUSSE
En anti-age SPF 50 ansiktsmousse som förstärker hudens
skyddsbarriär och förebygger tidiga ålderstecken.
EVY adderar Daily Defense Mousse till sitt sortiment.
En kombination av den patenterade teknologin och
daglig hudvård med långvarig SPF 50 och HEV-skydd.
Den intensivt återfuktande och mjukgörande formulan
motverkar fria radikaler, förtidsåldrande och miljömässig
påverkan.
Daily Defense Mousse skyddar mot skador på hudcellerna som kan
uppkomma i samband med solexponering. Den passar alla hudtyper
och hjälper huden att bibehålla sin naturliga fukt, utan att täppa till
porerna. Sepicalm och C-vitamin reducerar uppkomsten av pigmenteringar och verkar utjämnade. Den innovativa ingredinsen Micah ™
motverkar förtidsåldrande och fria radikaler orsakade av synligt ljus.
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Enligt laboratorietester och vid korrekt användning håller produkten
sin SPF även efter 8 timmar. Moussen innehåller ett mycket högt
UVA-skydd i förhållande till UVB-skyddet och har belönats med
maximalt antal stjärnor/plus enligt Boots Star Rating och PA-test.
Produkten kan kombineras med ett lättare kräm/ serum under om så
önskas. Fungerar utmärkt som en primer under smink, samtidigt som
skyddar mot ev. irritation orskade av make-up. Aerosolförpackningen
innehåller inga konserveringsmedel och är som alla EVYs produkter
parfymfria. Produkten är vattenfast och lämplig för veganer.
- Intresset för det bästa och högsta möjliga solskyddet har ökat i takt
med att människor förstår att UV- och HEV / blått ljus är en av de främsta
orsakerna till förtidsåldrande. Den här produkten har efterfrågats av
våra kunder, speciellt de med känslig hud, då många upplever att de inte
tål SPF 50 från andra varumärken. Daily Defense Mousse är en riktig
allt-i-ett-produkt, för män som kvinnor, året runt och inne som ute, säger
Margret Pinto, VD för EVY Technology.
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