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Om Eyracure 
Efter att ha tillbringat år i laboratoriet fann Dr. 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-20™ och UV-ljusborste repareras hårskador på djupet med ett långvarigt resultat. Våra produkter är 
veganska, aldrig testade på djur och skonsamma mot ditt hår. 

 
 
 

 
Eyracure växer och breddar sortimentet 

 
Nu utökar vi sortimentet. Utan farliga ämnen och produkter som skadar håret fortsätter vi nu att 
avslöja nyckeln till fantastiskt hår. För att uppnå maximalt resultat av vår produkt släpper vi nu fler 
hårhemligheter – schampo, balsam, och finisher.  
 
Från och med 1 december 2021 har vi på Eyracure utökat vårt produktsortiment. Vi kan nu erbjuda ännu 
fler kit och bredare produktutbud i samband med lansering av våra nya produkter.  
 
Eyracure Nourishing Cleanse Shampoo rengör och vårdar på djupet utan att lämna håret torrt och skadat. 
Formulan är färgsäker, fri från sulfater och parabener och passar lika bra innan din Intense Bond 
Restoration behandling som till vardags. 
 
Eyracure Balancing Care Conditioner är utformad 
för att återfukta, ge lyster och djup näring till 
håret mellan din Intense Bond Restoration 
behandling. Med stärkande arganolja fullproppad 
med vitamin E motverkas torrt och frissigt hår och 
lämnar ditt hår med en härlig glans.  
 
Eyracure Finisher Hydrating Boost är en 
avslutande hårmask som återinför fukt i ditt hår 
efter behandling med vår Bond Builder. 
 
”Vi spenderar oerhört mycket tid på att hela tiden 
utveckla våra produkter och ge våra kunder det 
perfekta hår de alltid drömt om”, Ranjithkumar 
Ravichandran, CBDO och grundare. 
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