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Eucerin® Hyaluron-Filler Intensive Wrinkle-Filling Eye Treatment 
Intensiivne kortsutäide seestpoolt - ei mingeid süste! 
 
Järgides Eucerin® Hyaluron-Filler Intensive kortsudevastase päeva-ja öökreemi edu 
läinud aastal, on Eucerinil au esitleda uut toodet, mis saabub apteekidesse müügile 
jaanuaris 2008: kauaoodatud Eucerin® Hyaluron-Filler Intensive Wrinkle-Filling Eye 
Treatment (Eucerin® Hyaluron-Filler intensiivne kortse täitev hooldus) 15 milliliitrises 
tuubis.  
 
Unikaalne koostis vananemisvastastest ainetest 
hüaluroonhappest ja saponiinist tasandab 
silmnähtavalt ka sügavamaid silmaümbruskortse. 
Uus silmaümbruskreem sisaldab  ka 
päikesekaitsefiltrit SPF 10 ning täiendavat UVA-  
filtrit edasise enneaegse vananemise vältimiseks. 
 
Silmnähtavalt siledam – ainsa hetkega!  
Niisutav hüaluroonhape täidab momentaanselt silmi ümbritsevad kurde ja silub kortse. 
Eucerin® Hyaluron-Filler Intensive Wrinkle-Filling Eye Treatment kasutab samu aineid, 
mida dermatoloogilised süstidki – kuid ei kasuta nõelu. 
 
Dermatoloogiliselt inspireeritud  
Eucerini uus toode on eriliselt oodatud naiste seas, kes soovivad säilitada oma 
nooruslikku välimust ning omada siledat ja säravat nahka. Silmad reedavad vananemise 
märke juba varakult: selgelt väljajoonistunud kurrud (kanavarbad) ja päikesekiirgusest 
tingitud kortsukesed (silmaümbrusnahk on pidevalt eksponeeritud kahjulikule UV- 
kiirgusele) ilmnevad, kuna silmaümbrusnahas leidub vähe lipiide ja sidekudet, mis 
hoiaksid seda niisutatuna.  
 
Efektiivne kortsutäide seestpoolt 
Bioaktiivne saponiin, mis on saadud sojaseemnetest, stimuleerib nahas intensiivset 
hüaluroonhappe tootmist. Ka sügavaimad kortsud saavad seestpoolt väljapoole täidetud, 
andes nahale ühtlasema ilme.  
 
Lisaväärtused 
Uus Eucerin® Hyaluron Filler Intensive Wrinkle-Filling Eye Treatment sisaldab 
kiirguskaitsefaktorit SPF 10 ja lisakaitseks päikese vastu ka UVA filtrit, pakkudes rohkem 
vananemisvastast kaitsetoimet kui teised silmaümbruskreemid, andes naistele 
maksimaalselt hingerahu oma noorusliku välimuse säilimise suhtes. 
 
Uus Eucerin® Hyaluron-Filler Intensive Wrinkle-Filling Eye Treatment pakub kõiki 
eelised, mida on pakkuda ühel modernsel ning kõrgefektiivsel spetsiaalselt silmadele 
mõeldud kosmeetikatootel: selle rikkalik koostis varustab silmaümbrusnahka pikaajalise 
niisutusega ning sobib ideaalselt ka meigialuskreemiks. Eucerin® Hyaluron-Filler 
Intensive Wrinkle-Filling Eye Treatment on lõhnavaba ning selle sobivus 
silmaümbrusnahale on oftalmoloogiliselt testitud.  



 
Saksamaa modernseim dermatoloogiliste uuringute keskus   
 
Globaalsel turul tegutsev meditsiiniliste nahahooldustoodete kaubamärk Eucerin on 
Beiersdorf AG kontserni kaubamärkidest kõige kiirema kasvuga. Beiersdorf on Saksamaa 
korporatsioon, mille peakontor asub Hamburgis ning mis juhib samal ajal ka Saksamaa 
kõige suuremat ja modernsemat nahauuringute keskust.  

 
Keskuse 650 rahvusvahelist teadlast töötavad tihedas 
koostöös eraülikoolide ja –instituutidega ning keskenduvad 
oma töös dermatoloogilistele uuringutele ja tootearendusele. 
Nende töö on olnud aluseks mitmetele erinevatele 
innovatsioonilistele toodetele.  

 
Eucerini enam kui 100 aasta pikkune meditsiiniliste ja kosmeetiliste toodete arendamise 
kogemus on varustanud selle kaubamärgi ainulaadse kõrgeima taseme 
ekspertiisipagasiga. Hyaluron-Filler tooted on Eucerini kõrge kompetentsi hiliseim 
tulemus, kõrgtehnoloogiline toime taastab naha hüaluroonhappevarusid ja jätab 
nooruslikult veatu mulje. 
 

 
Eucerin pakub lahendusi kõikidele nahaprobleemidele  

 
Peale hüaluroonhappe taseme vähenemise sidekudedes mängivad naha vananemisel 
rolli ka paljud muud tegurid. Neist peamisteks on geneetiline soodumus ja elustiili 
elemendid nagu suitsetamine ja päevitamine. Lisaks näokontuuride kadumisele ja 
kortsude tekkimisele kaasnevad naha vananemisega veel ka pigmendilaigud, naha 
õhenemine ja veresoonte nähtavale ilmumine. Kõikide nende probleemide vastu on 
Eucerin välja töötanud spetsiaalsed ravi- ja hooldusvahendid.  



Eucerin Hyaluron tooted 
 
Saadaval vaid apteekides! 

 
Uus: 
Eucerin® Hyaluron Filler 
Intensive Wrinkle-Filling Eye Treatment silmaümbruskreem 
 

 Kogus: 15 ml 

 Ligikaudne hind: 369 krooni 
 

- Täidab ja silub nii silmaümbruse peeneid kurrukesi kui sügavaid kortse  
- Sisaldab hüaluroonhapet ja saponiini  
- SPF 10 ja UVA-filter  
- Lõhnavaba 
- Silmapaistev efektiivsus ja sobivus silmaümbrusnahale  

oftalmoloogiliselt ja dermatoloogiliselt tõestatud  
- Sobib ka kontaktläätsede kandjatele 

 
 
Eucerin® Hyaluron Filler 
Intensive Wrinkle-Filling Day Cream päevakreem 
 

 Kogus: 50 ml 

 Ligikaudne hind: 445 krooni 
 

- Täidab ja silub nii silmaümbruse peeneid kurrukesi kui sügavaid kortse 
- Sisaldab hüaluroonhapet ja saponiini  
- SPF 10 ja UVA-filter  
- Sobib meigialuskreemiks 
- Silmapaistev efektiivsus ja sobivus silmaümbrusnahale  

oftalmoloogiliselt ja dermatoloogiliselt tõestatud  
 
Eucerin® Hyaluron Filler  
Intensive Wrinkle-Filling Night Cream öökreem 
 

 Kogus: 50 ml 

 Ligikaudne hind: 469 krooni 
 

- Täidab ja silub nii silmaümbruse peeneid kurrukesi kui sügavaid kortse 
- Sisaldab hüaluroonhapet ja saponiini  
- Stimuleerib öist taastumist kontsentreeritud dexpantenooliga.  
- Sobib kasutamiseks ka pärast dermatoloogilisi hüaluroonhappesüste  
- Silmapaistev efektiivsus ja sobivus silmaümbrusnahale  

oftalmoloogiliselt ja dermatoloogiliselt tõestatud  



Fakte Eucerin Hyaluron-Filler silmaümbruskreemi aktiivsete 
koostisosade kohta: 
 
 
Hüaluroonhape 

- Leidub terves organismis, 50% sellest nahas. 
- Nahas toodavad seda sidekoerakud.  
- On üks peamisi naharakkude vahelisi täitekomponente. 
- Suur vedelikumahutavus paisutab seda nagu käsna, täites nahka seestpoolt.  
- Äärmiselt nahasõbralik. 
- Vanusega toodab nahk järjest vähem hüaluroonhapet, mille tagajärjel langevad 

naha tugikoed järkjärgult kokku. Hüaluroonhappe vähese tootmise tõttu puudub 
niiskus, mis toetaks nahka seestpoolt ning ilmnevadki kortsud.  

- Esteetilises dermatoloogias kasutatakse hüaluroonhapet kortsudevastastes 
süstides.  

 
Saponiin 

- Saponiinid on naturaalsed taimsed glükosiidid, mida saadakse näiteks 
sojaubadest, hernestest ja ristikutest. 

- Saponiinid on osa taime loomulikust kaitsesüsteemist.  
- Beiersdorfi teadlased identifitseerisid sojaseemnetes selle erilise taimeekstrakti 

ja standardiseerisid bioaktiivse saponiini kui ühe mõjusaima stimulaatori 
hüaluroonhappe sünteesiks (in vitro + 256 % võrreldes kontrollgrupiga). Saponiin 
stimuleerib hüaluroonhappe tootmist ning aitab seega nahka imendudes püsivalt 
vähendada kortsude ilmnemist. 

 
 

 


