
Insmeren kun je leren!  

Wist je dat SPF 50 tot wel 97% van de Uv- straling blokt? Daarom is het goed om producten te gebruiken 
om je huid te beschermen tegen zonschade. Bij ernstige schade is je huid namelijk niet meer in staat om 
te herstellen. 

Wie zijn wij? 
Aan de basis van de huidige Eucerin producten ligt meer dan 125 jaar onderzoek expertise en ongeveer 
650 wetenschappers die in het Beiersdorf's Skin Research Center continu werken aan nieuwe en 
verbeterde producten voor dermo-cosmetische huidverzorging. Eucerin is de voorbije jaren dan ook 
uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend merk op het gebied van dermo-cosmetische 
verzorgingsproducten, welke uitsluitend verkrijgbaar is bij de (online) apotheek of bij medische 
professionals die met onze producten werken. Deze producten voldoen aan de verschillende behoeften 
van de huid en worden dagelijks door dermatologen en apotheken uit de hele wereld aanbevolen. 

Blootstelling aan Uv-straling beschadigt niet alleen het huidoppervlak, het veroorzaakt ook onzichtbare 
schade aan het DNA in de kern van iedere huidcel. Deze schade kan leiden tot huidkanker. Eucerin neemt 
haar taak voor het bieden van gespecialiseerde huidverzorging inclusief bescherming tegen de zon zeer 
serieus. Dit omvat het constant zoeken naar nieuwe manieren om de zonbeschermingstechnologie te 
verbeteren, door o.a. wetenschappelijk onderzoek. Eucerin zonnebeschermingsproducten ondersteunen 
het eigen DNA-herstelmechanismen van het lichaam.  
 
Voor de bescherming van de huid tegen zonschade biedt Eucerin twee hoogwaardige producten: de 
Eucerin Sun Dry-Touch Gel – Crème SPF 30 en de Eucerin Sun Oil Control Gel-Crème SPF 50+. 
 
 

 
Eucerin Sun Dry- Touch Gel-Crème SPF 30   
Deze ultra lichte zonnebescherming voor het lichaam is zowel aangenaam in gebruik 
als effectief, wordt snel door de huid opgenomen, laat geen residu achter en zorgt 
voor een direct 'dry touch' gevoel. Hoge bescherming tegen de zon voor alle 
huidtypes. 
Eucerins Advanced Spectral Technology biedt een hoge bescherming tegen UVA- en 
UVB-stralen en helpt vrije radicalen gegenereerd door hoog energetisch zichtbaar 
licht (HEZL) te neutraliseren. De Oil Control technologie met matterende pigmenten 
zorgt voor een onmiddellijk 'dry touch' effect op de huid, ideaal voor een dagje 
golfen. 

 
      
 

Eucerin Sun Oil Control Gel-Crème SPF 50+ 
Eucerin Sun Oil Control Gel-Crème SPF 50+ is een dagelijks te gebruiken zonnebrand met een 
hoge Uv-bescherming voor het gezicht. De geavanceerde technologie biedt doeltreffende 
bescherming tegen schade door Uv - straling en bevat actieve ingrediënten om de huidconditie 
te verbeteren. De speciale formule met Oil Control technologie laat onmiddellijke en langdurig 
droge, matte finish achter op de huid, zelfs in warme en vochtige omstandigheden zoals tijdens 
het sporten.  

https://www.eucerin.nl/

