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EVY 
Swedish Golf Teams officiella solskydd 

Officiellt solskydd på EF båtarna, Whitbread around the world 

 
 

                                               
Artnr:        prspf10                    prspf20                   prspf30                    prsp50                     pras 
 
EVY är en svensk uppfinning inom solskydd som passar för alla hudtyper.  
Den patenterade formulan ger överlägset skydd i solen och har f lera unika egenskaper. 
EVY f inns i styrkorna SPF 10, SPF 20 och SPF 30 samt som återfuktande aftersun mousse. 
 

MYCKET LÅNGVARIGT SOLSKYDD 
EVY skyddar mot värme, vind och vattenpåfrestningar och är extra lämplig för dig som vil l 
vara akt iv i solen. EVY bi ldar en unik skyddsbarr iär som ef terl iknar hudens eget försvar. 
EVY fördelas i hela översta hudlagret istäl let för att lägga s ig på ytan som ordinarie 
krämer.  Därför gnids den inte så lätt av v id bad och handdukstorkning och ger ett mycket 
långvarigt skydd mot UVA och UVB strålar. 
 

SVENSK TEKNOLOGI 
EVY solskydd är utvecklad av svensk hudvårdsforskning, och t il lverkas i Sverige.  
EVY innehåller ej parabener,nanopart ik lar e ller t itandioxid. 
 

EVY ÄR BRA FÖR HUDEN 
EVYs produkter rekommenderas och säljs av många hudläkare t i l l personer med soleksem 
och solal lergi. Grundformeln för teknologin är medicintekniskt k lassad, och f inns för 
förutom som solskydd även för andra hudvårdsändamål. Vit i l igoförbundet har utsett 
produkterna ti l l det säkraste solskyddet på marknaden!  
 

DRYG OCH LÄTTAPPLICERAD 
EVY är dubbelt så drygt i jämförelse med vanlig kräm. Moussen absorberas snabbt av 
huden och du använder därför lättare rätt mängd av solskydd i jämförelse med en kräm. 
Tack vare den bakteriesäkra förpackningen har Proderm en mycket lång hål lbarhet. 
 

SÄKER TEKNIK 
EVY innehåller organkemisk solskyddsfilter.  Denna solf i l tervariant som är mycket 
välbeprövad och godkänd av myndigheter Sverige och runt om i världen. Fi ltret ger ett 
extra stabilt  skydd mot UVA strålar, v ilket betyder att  EVY inte bryts ner l ika lätt i solen 
som många fys ikal iska skydd. EVY har var it marknadsledande på Island sedan många år.  
 
Transportförpackning: 6st / förpackning. Säljes endast i hela förpackningar. Blandas ej. 
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