
 

 Eucerin® DermoDENSIFYER – uudne vananemisvastane hooldus 
 
Uuenda ja tihenda oma nahka ilma keemilise koorimiseta.  
 

Peale 50ndat eluaastat hakkavad paljud naised märkama 
nende nahas aset leidnud muutusi. Võrreldes endisega on 
jume kaotanud oma sära, mis paneb loomulikult soovima 
endale värskemat ja taas kord kütkestavat välimust. 
Hormonaalsete muudatuste tõttu on nahk muutunud 
õhemaks, sinna on tekkinud juurde kortse, samuti on naha 
tiheduse languse tõttu nahas vähem elastsust ja 
pingudatust. 
 

Uus Eucerin® DermoDENSIFYER nahka uuendava hoolduse 
tugevatoimeline koostis sisaldab arktiini ja apiaceae peptiide, mis 
parandavad märgatavalt naha tihedust ning elastsust, vähendades 
tõhusalt ka kortse. Sarja tõhusus ja nahasõbralikkus ka tundliku naha 
puhul on nii kliiniliselt kui dermatoloogiliselt tõestatud.  
 
DermoDENSIFYER –muudab sinu naha tihedamaks 
Igasuguse vananemisvastase ilurutiini juurde kuulub nii näo, 
kaela kui ka dekoltee piirkonna hooldamine.  
Eucerin® DermoDENSIFYER päevakreem SPF 15 ja UVA 
kaitsega on päeva alguseks ideaalne näotoode, aidates nahal 
sügavuti loomulikul moel uueneda. Seda õrnalt nahale 
masseerides jätab see meeldiva, pehme tunde, olles ka 
suurepärane meigialuskreem. 
 
Rikkaliku koostisega  Eucerin® DermoDENSIFYER öökreem 
aitab  toetada nahakudede öist uuenemist. Taimsetel koostisosadel 
põhinev efektiivne kooslus arktiinist ja apiaceae peptiididest 
reaktiveerivad naha kollageeni tootlust. Kanna kreem nahale enne 
magamaminekut, et see jõuaks sinu öise puhkuse ajal kiirendada naha 
uuenemisprotsessi, mille tagajärjel muutub nahk taas siledamaks ja 
tihedamaks. 
 
Õrn hoolitsus huulte ja silmade eest – loomulik taastumine 
Hormonaalse aktiivsuse languse tõttu muutub ka huulte ja 

silmaümbruse tundlik nahk õhemaks ning kuivemaks. 
Eucerin® DermoDENSIFYER huule- ja silmaümbruse 



 

kreem SPF 15-ga kiirendab naha loomulikku uuenemisprotsessi, aidates 
sellel sügavuti taastuda.  
Tulemused on märgatavad: silmade ja huulte ümber olev nahk muutub 
taas tugevamaks ja isegi sügavad kortsud taanduvad silmnähtavalt 
kõigest mõnenädalase kasutamise jooksul.   
 
 
Eucerin DermoDENSIFYER’i igapäevase kasutamise efekt:  
Kuuajase regulaarse kasutamise järel on õhuke ja habras näonaha 
sidekude muutunud tugevamaks ja tihedamaks toetavaks võrgustikuks. 
Eucerin® DermoDENSIFYER parandab silmnähtavalt naha elastsust ja 
taandab isegi sügavamal asuvaid kortse. Ka nahajume muutub taas 
elavaks.  
 
Seega kokkuvõtteks: paranenud naha tihedus, elastsus ja silmaga 
nähtav ka sügavate kortsude taandumine! 
 
Sarja kuuluvad: 
Eucerin® DermoDENSIFYER Day Care (päevakreem), 50 ml, orienteeruv 
jaehind: 460,00 
Eucerin® DermoDENSIFYER Night Care (öökreem), 50 ml, orienteeruv 
jaehind: 460,00 
Eucerin® DermoDENSIFYER Eye & Lip Contour Cream (huule- ja 
silmaümbrusekreem) , 15 ml, orienteeruv jaehind: 365,00 
 
 

 
Täpsem informatsioon: 
Viivika Kasur,  

e-mail: viivika.kasur@beiersdorf.com   

tel: 6 401 375   

www.eucerin.ee 
 

 

 

Sobivaima näohooldustoote aitab leida Sul online test: www.myeucerin.ee 

 

Eucerin® ON SAADAVAL AINULT APTEEKIDES 
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