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Swedish Golf Teams officiella solskydd
Officiellt solskydd på EF båtarna, Whitbread around the world
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EVY är en svensk uppfinning ino m solsk ydd som pa ssar för alla hudtyper.
Den patenterade formu lan ger överlägset sk ydd i so len och har f lera unika eg enskaper.
EVY finns i styrkorna SPF 10, SPF 20 och SPF 30 s amt som åte rfuktande aftersun mousse.
MYCKET L ÅNGV ARIGT S OLSKYDD
EVY skyddar mot värme, vind och vattenpåfrestningar och är extra lä mp lig för dig so m vill
vara aktiv i solen. EV Y b ildar en unik sk yddsbarriär som ef terliknar hudens eget försvar.
EVY fördelas i he la översta hudlagret istället f ör att lägga s ig på ytan som or dinarie
krämer. Därför gnids den inte så lätt av v id bad och handdukstorkning och ger ett mycket
långvarigt sk ydd mot UVA och UVB strå lar.
SVENSK TE KNOLOGI
EVY solskydd är utvecklad av svensk hudvårdsforskning, och t illverkas i Sve rige.
EVY innehå ller ej parabe ner,nanopartik lar e ller tita ndioxid .
EVY ÄR BR A FÖR HUDE N
EVYs produkter rekommenderas och säljs av mång a hudläkare till personer med soleksem
och solallerg i. Grundformeln för teknolog in är medicintekniskt k lassad, och finns för
förutom som solsk ydd även för andra hudvårdsändamå l. Vitiligoförbundet har utsett
produkterna till det säkra ste solskyddet på marknaden!
DRYG OCH LÄTT AP PLICER AD
EVY är dubbe lt så drygt i jä mf örelse med van lig krä m. Moussen absorberas snabbt av
huden och du använder därf ör lättare rätt mängd a v solsk ydd i jämf örelse med en kräm.
Tack vare den bakteriesäkra förpackningen har Proderm en mycket lång hållbarhet.
SÄKER TEKNIK
EVY innehå ller organkemisk solskyddsfilter. Denna solfiltervariant som ä r mycket
välbeprövad och godkänd av mynd igheter Sverige och runt om i världen. Filtret ger ett
e xtra stab ilt sk ydd mot UVA strålar, v ilket bet yder att EV Y inte bryts ner lika lätt i so len
som många f ys ikaliska skydd. EV Y har var it markn adsledande på Island sedan många år.
Transportförpackning: 6st / förpackning. Säljes endast i hela förpackningar. Blandas ej.
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