EVY LANSERAR RESESTORLEK
SPF 30 SUNSCREEN MOUSSE
Extra vattenresistent och långtidsverkande
solskydd, med uppdaterad formula.
Våra kunder har länge önskat en mindre variant av vår
storsäljare, SPF 30. Den uppskattade formulan har
nu uppdaterats och blivit ännu mer vårdande och
absorberas fortare.
Många upplever att det är svårt att applicera tillräcklig mängd av
solskydd och därmed faktiskt uppnå den faktor som står på flaskan.
Med EVYs djup-och snabbabsorberande mousse är det enkelt att
applicera rätt mängd skydd. Moussen lämnar ingen vit hinna och
upplevs kladdfri efter några minuters torktid. Formulan täpper ej till
porerna och behöver ej tvättas bort på slutet av dagen. EVYs solprodukter är extra vattenresistenta och upplevs som dryga och hållbara
trots påfrestningar. Enligt laboratorietester och vid korrekt användning håller produkten sin SPF även efter 8 timmar.(Detta test gäller
dock utan vattenpåfrestningar)
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Utöver EU krav på UVA skydd är EVY solskydd testade med Boots Star
Rating test där produkterna erhåller fem stjärnor, dvs högsta skydd,
eller över 90 % skydd av angiven SPF.
EVY är särskilt utvecklat för personer med känslig hud, men är lämplig
för alla hudtyper. Produkterna är fria från parfymer och den lufttäta
aerosolflaskan behöver inga konserveringsmedel. Lämplig för veganer.
Den oberoende testsidan www.bäst-i-test.se, har varje gång de testat
solskydd, 2012 - 2019, utsett EVYs produkter till testvinnare. Produkterna har testats i 18 månader i olika miljöer, både i Sverige och i flera
andra länder.

Innovativ svensk hudvård
EVYs produkter baseras på svensk hudvårdsteknologi, med en grundformula som stärker hudens barriärskydd. Den beprövade teknologin
patenterades på 90-talet och är applicerbar på en mängd olika
produkter inom såväl kosmetik, exempelvis solskydd och medicintekniska hudvårdsprodukter för behandling av olika hudproblem.
Produkterna är lämpliga för alla hudtyper - inklusive känslig och
överkänslig hud. Rekommenderas av hudläkare.

Margret Pinto, VD EVY Technology
www.evytechnology.com

100 ml 149:- SEK

