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Om Eyracure 

Efter att ha tillbringat år i laboratoriet fann  Ranjithkumar Ravichandran och Petter Sivlér, med en bakgrund inom 
medicinsk nanoteknik och biomaterial, tillsammans med sitt team på Linköpings Universitet den magiska formulan, BioLAP- 
20®. En unik molekylär sekvens som återställer skadat hår till sitt friska, ursprungliga tillstånd.  

Eyracure lanserades i Sverige i slutet av 2020 med produkten Intense Bond Restoration. Med hjälp av en spray 
innehållandes BioLAP-20TM och UV-ljusborste repareras hårskador på djupet med ett långvarigt resultat. Våra produkter är 
veganska, aldrig testade på djur och skonsamma mot ditt hår.  

 

 

LYKO investerar i EYRACURE 
 

Lyko förvärvar 10 procent av Eyracure som äger varumärket och den svenska innovationen BioLAP-
20® (Bio-Light Activated Plant protein) som patentsökts. 
 
Lyko är det första företaget i Norden som blir återförsäljare av Eyracures produkter och kommer att 
sälja via deras egen e-handel.  
https://lyko.com/sv/eyracure?fromsearch=eyracure. 
 
”Eyracure är en unik svensk innovation inom en 
väldigt attraktiv produktkategori. Ranjith och Petter 
har forskat fram en imponerande produkt, där vi ser 
stora möjligheter att expandera deras försäljning via 
vårt ekosystem. Det finns bara ett fåtal andra 
produkter som skapar en långvarig lagning av håret 
och i de flesta fall används ett syntetiskt material som 
lägger sig som en hinna på håret. Eyracure är helt 
organiskt och har tillverkningen i Sverige.” säger 
Rickard Lyko, vd Lyko 
 
”Lyko är en dröminvesterare, den ledande aktören 
inom hår- och skönhet i Norden. De tillför en enorm 
kunskap om branschen, en stor community av kunder 
och en plan för fortsatt tillväxt. Vi ser det som en 
språngbräda för Eyracure” fortsätter Ranjithkumar 
Ravichandran, VD och medgrundare Eyracure. 
 
I dagsläget befinner sig Eyracure I en global 
expansion och att få in LYKO som partner kommer att spela en stor roll i denna expansion. Richard 
Lyko kommer även att sitta med i styrelsen för Eyracure AB och med hans expertis kommer han att 
driva företaget I rätt riktning. Vi på Eyracure ser mycket ljust på företagets framtid.   
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