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Om Eyracure – True Hair Repair 

Eyracure är en världsunik innovation av PhD Ranjithkumar Ravichandran och PhD Petter Sivlér. Produkten reparerar och 
skyddar håret genom att en patenterad molekyl bildar en kovalent koppling mellan trasiga bindningar i skadade hårstrån 
med hjälp av UV-ljus. Den passar alla hårtyper och är enkel att applicera för alla – du sprayar bara vätskan i håret och 
borstar med den speciella UV-borsten. Resultatet blir ett friskare, glansigare och tjockare hår. Effekten sitter i ända upp till 8 
veckor. Behandlingen kan göras på utvalda hårsalonger samt finns i en variant för behandling hemma. Produkten är fri från 
parfym, sulfater, silikoner och parabener.

Eyracure rekryterar CEO från MAX Burgers
Tobias Karlsson ny CEO när bolaget går in en intensiv utvecklingsfas. 

”Allt hår slits och skadas över tid, men också av de produkter och 
behandlingar som det utsätts för - det vet alla. En produkt som inte 
bara kortsiktigt lagar skadat hår är en produkt som hela världen 
längtat efter, men som inte funnits förrän Eyracure. Att utveckla och 
sprida den till fler kunder är verkligen ett drömjobb. Jag kommer nu in i 
en mycket spännande fas”, säger Tobias Karlsson, ny CEO på Eyracure.  

Eyracure har funnits på marknaden sedan juni 2020 och har fått en 
flygande start för sin innovativa produkt som reparerar hår på riktigt. 

”Starten har varit långt över förväntan. Vi har fått så fin feedback 
och vi märker också att kunder pratar med varandra om hur mycket 
bättre håret känns efter man behandlat det med Eyracure: ”Äntligen 
nåt som funkar”, ”WOW!”, ”I can´t imagine my life without it”, ”Top 
notch!” är några av kommentarerna vi fått”, säger PhD Ranjithkumar 
Ravichandran, Chief Business Development Officer och en av 
innovatörerna av produkten. 

Eyracure satsar nu på fler produkter, att växa ytterligare och på fler 
marknader. För att lyckas har man påbörjat rekrytering av flera 
nyckelpersoner, först ut är Tobias Karlsson som tillträder rollen som 
CEO för Eyracure samt för moderbolaget Hensus AB. Närmast kommer Tobias ifrån rollen CMO/Head 
of Sales på MAX Burgers AB och han har lång erfarenhet ifrån marknadsföring/försäljning, produkt-/
affärsutveckling såväl som ledningsarbete i olika roller på företag som ICA, PO.P och Plantagen. 

”Vi är väldigt glada över att ha knutit till oss en riktigt kompetent och erfaren CEO med rötterna i 
branding och marknadsföring i den intensiva och expansiva fas Eyracure nu går in i”, säger Petter Sivlér, 
styrelseordförande i Hénsus AB. 

Tobias Karlsson tillträder sin roll under januari och kommer att kunna ses över en kaffe på Eyracures 
kontor på Kungsgatan 28 i Stockholm. 

Läs mer om Eyracure på hemsidan, Instagram och Facebook.  
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