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Eucerin® Sun Anti-Age Fluid:N I E U W

PRODUCTINFORMATIE
 Hoge UVA/UVB-bescherming

 Beschermt tegen huidveroudering

 Voorkomt en vermindert fijne lijntjes 

en rimpels

 Intensieve hydratatie

 Langdurig matterend effect 

N I E U W

Beschermt tegen de zon en vult 
de rimpels op van binnenuit 

MEER DAN ZONNEBESCHERMING...

DE WETENSCHAP VOOR EEN MOOIERE HUID

Wist u dat de zon tot 90% verantwoordelijk is voor 

huidveroudering, met diepe rimpels en een ongelijke 

huidskleur tot gevolg? 

Om zowel bescherming te bieden tegen de schadelijke ef-

fecten van de zon, als rimpels te voorkomen en te bestrijden, 

lanceren de Dermatologische Laboratoria Eucerin® de  Sun 

Anti-Age Fluid. Deze zonnebescherming combineert een 

zeer effectief UVA/UVB filtersysteem met de unieke bio-

logische celbescherming  van Eucerin® en de welgekende 

eigenschappen van Hyaluronzuur.
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DE WETENSCHAP VOOR EEN MOOIERE HUID

EUCERIN®, EXPERT IN ANTI-AGE EN ZONNEBESCHERMING 

De wetenschappers van Eucerin zijn er in geslaagd hun expertise inzake an-
ti-aging en zonnebescherming te bundelen in één product: Sun Anti-Age Fluid. 

Hyaluronzuur, bekend van het Anti-Age gamma Hyaluron-Filler met bewezen 
doeltreffendheid, is de belangrijkste component van ons bindweefsel. 

Dit ingrediënt, dat het volume van huidmoleculen tot dertig maal kan ver-
menigvuldigen, werd opgenomen in de formule van de nieuwe Sun Anti-Age 
Fluid.

RESULTAAT

De huid is  gehydrateerd, het volume van de huid hersteld, 
en fijne lijntjes en rimpels worden van binnenuit opgevuld.

Dankzij haar unieke combinatie aan ingrediënten, beschermt het nieuwe Sun 
Anti-Age Fluid van Eucerin het DNA van de huid en bestrijdt het rimpels.

ONBEZORGD GENIETEN VAN DE ZON!

Steeds meer vrouwen zijn er zich van bewust dat een goede zonnebescherming niet 
alleen noodzakelijk is onder de Spaanse zon maar ook in het Belgische klimaat. Zelfs in 
het dagelijks leven, ver van de zee en de zon, is het belangrijk je huid voortdurend te 
beschermen.

De zon is immers tot 90% verantwoordelijk voor huidveroudering1. Dit in tegens-
telling tot leeftijd en genen, die slechts voor 10% verantwoordelijk zijn.  

Bij blootstelling van de huid aan de zon, treedt er moleculaire en cellulaire schade op, 
wat leidt tot een minder stevige huid, slappere gezichtscontouren en een minder egale 
teint. 

Pigmentvlekken ontstaan, en het gezicht vertoont de eerste tekenen van huidveroude-
ring. Ook neemt de natuurlijke aanmaak van Hyaluronzuur af vanaf 25-jarige leeftijd en 
verschijnen de eerste rimpeltjes geleidelijk aan.  
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DE WETENSCHAP VOOR EEN MOOIERE HUID

BESCHIKBAARHEID
 Vanaf maart 2016

AANBEVOLEN VERKOOPPRIJZEN
 Sun Anti-Age Fluid SPF 30, 50 ml: 

17,50€
 Sun Anti-Age Fluid SPF 50, 50 ml: 

18,50€

De Sun Anti-Age Fluid hydrateert intensief en zorgt voor een on-
middellijk en langdurig matterend effect. Tapioca (een afgeleide 
van de maniokwortel) zorgt voor een smeuïge en zachte textuur  
die snel in de huid dringt en niet vettig is.  

De Sun Anti-Age Fluid kan perfect dienen als dagelijkse make-up 
basis.

N I E U W

SUN ANTI-AGE  FLUID: EEN DRIEVOUDIGE WERKING !

De Sun Anti-Age Fluid bevat een exclusieve Eucerin formule op 
basis van 3 sleutelingrediënten die zorgen voor een optimale 
zonnebescherming en tevens rimpels voorkomen en bestrijden:

1   UVA/UVB Filtersysteem: 
Zeer hoge/hoge SPF, aangepast aan gezichtsbescherming. 

2   Biologische celbescherming: 
Bestaat uit het antioxidant Licochalcone A, dat molecu-
laire celbeschadiging voorkomt, en uit Glycyrrhetinezuur, 
het ingrediënt dat het huideigen DNA-herstelmechanisme 
beschermt en herstelt in de diepere lagen van het epidermis.

3    Hyaluronzuur; lange en korte ketens:  
Hyaluronzuur van hoog moleculair gewicht die de huid 
hydrateren en de rimpels en fijne lijntjes aan de oorsprong 
tegengaan, in de bovenste epidermale lagen. 

Hyaluronzuur van laag moleculair gewicht die dieper in 
de epidermale lagen binnendringen om op te treden daar 
waar diepe rimpels zich vormen. 


