


In the Research & Development laboratory

Medical skincare from Eucerin® combines proven efficacy with 
superior skin tolerability.
The result: satisfied patients experiencing a pleasurable skin feeling.

Eucerin®, being the pioneer in medical skin science, offers a 
comprehensive assortment for the most frequently treated skin 
conditions in dermatological practices.

This product guide provides a clear overview of the Eucerin® 
assortment, facilitating an easy orientation and selection of  the 
appropriate product for each patient.      

www.Eucerin.com

Beiersdorf AG, Research Centre, Hamburg



FACE CARE SMOOTHING FACE CREME 5% UREA 
 5% Urea, Lactate

 ■  Long-lasting moisturization
 ■  Quick absorption
 ■  Reduces skin’s tightness

BODY CARE COMPLETE REPAIR MOISTURE LOTION 5% UREA 
 5% Urea + Aquaporin technology

 ■  Daily care for  dry, scaly and itchy skin
 ■  Light texture that is easily absorbed into the skin
 ■  Intensive moisture replenishment

BODY CARE COMPLETE REPAIR INTENSIVE LOTION 10% UREA 
 10% Urea + Aquaporin technology

 ■  Daily care for extremely dry, scaly and itchy skin
 ■  Rich and creamy texture that is easily absorbed into the skin
 ■  Intensive moisture replenishment

BODY WASHFLUID 5% UREA 
CLEANSING 5% Urea, Lactate

 ■  Itch-relieving
 ■  Gentle daily cleansing

FOOT CARE INTENSIVE FOOT CREAM  10% UREA 
 10% Urea, Lactate

 ■  Long-lasting moisturization
 ■  Quick absorption
 ■  Smoothing and softening 

XEROSIS | DRY SKIN CARE

perfume-free
colourant-free
non-comedogenic

perfume-free
colourant-free

perfume-free
colourant-free
soap-free

perfume-free
colourant-free

50ml

100ml

250ml

250ml

200ml



HAND CARE INTENSIVE HAND CREAM 5% UREA 
 5% Urea, Lactate

 ■  Daily care for  dry, scaly and itchy skin
 ■  Light texture that is easily absorbed into the skin
 ■  Smoothing and softening 

FACE AND Aquaphor WOUNDCARE OINTMENT 
BODY CARE Paraffinum Liquidum, Bisabolol, Panthenol

 ■  Supports skin’s own regeneration process
 ■  Soothes and repairs very dry or even cracked skin
 ■  Ideal for use as post-laser & surgery treatment

BODY CARE pH5 LOTION 
 pH5 EnzymeProtection:
 Dexpanthenol, Glycerin + pH5 Citrate Buffer

 ■  Regenerates and protects skin from drying out
 ■  Also suitable for allergy prone skin

BODY CARE NATURAL CARING OIL 
 Pure Natural Oils, Essential Fatty Acids, Vitamin E

 ■  Effective against stretch marks
 ■  Efficacy and skin tolerability proven in clinical studies
 ■  For sensitive skin even during pregnancy
 ■  Strengthens skin barrier

BODY pH5 WASHLOTION 
CLEANSING pH5 EnzymeProtection: 
 Selected Mild Surfactants + pH5 Citrate Buffer

 ■  Extra-mild cleansing
 ■  Protects skin from drying out 

XEROSIS | DRY SKIN CARE

SENSITIVE SKIN CLEANSING & CARE

perfume-free
colourant-free

non-comedogenic
perfume-free
gentle enough for
use on babies

pH5 skin neutral
colourant-free
perfume-free

paraffin-free
preservative-free
colourant-free

soap-free
extra-mild 
surfactants
colourant-free
perfume-free

75ml

125ml

400ml

400ml

40ml



SENSITIVE SKIN CLEANSING & CARE

BODY CARE pH5 SHOWER OIL 
CLEANSING Dexpanthenol
 Lactic Acid, Bisabolol

 ■  Extra-mild cleansing
 ■  Before, during and after pregnancy
 ■  Adjunct to treatment of genito-urinary 
    infections of the external genital organs

BODY CARE INTIM-PROTECT CLEANSING LOTION 
CLEANSING Lactic Acid, Bisabolol

 ■  Extra-mild cleansing
 ■  Before, during and after pregnancy
 ■  Adjunct to treatment of genito-urinary 
    infections of the external genital organs

LIP CARE LIP ACTIVE 
 Dexpanthenol, Vitamin E

 ■  Moisturizing lip balm
 ■  Cares for and protects rough, cracked lips
 ■  Suitable for sensitive lips

FACE DermatoCLEAN 3 IN 1 MICELAR
CLEANSING CLEANSING FLUID 
 Micellar technology

 ■  Gentle facial cleansing without water
 ■  Cleanses effectively, removes eye
     make-up and clears the skin
 ■  For all skin types
 ■  Suitable for sensitive skin

400ml

200ml

200ml

4.8 g

Intimate
cleansing for 
irritable skin

soap-free
extra-mild 
surfactants
colourant-free
perfume-free

soap-free
colourant-free
adjusted to the
intimate area’s
pH level of 4.5 

SPF 6

perfume-free
alcohol-free 
colourant-free



ATOPIC DERMATITIS | DRY SKIN CARE

BODY CARE AtopiControl
 Cleansing Oil
 12% Omega

 ■  For daily showering and bathing
     for dry and irritated skin
 ■  Soothes and helps relieve itching

 

BODY CARE AtopiControl
 Body Care Lotion
 12% Omega
 + Licochalcone A

 ■  For daily care of dry, irritated,
     chapped, often itchy skin
 ■  Smoothes rough and irritated skin
 ■  Helps relieve itching
 ■  Restores natural skin barrier

ACUTE CARE AtopiControl
 Acute Care Cream
 Skin Calming Complex

 Active care and relief of
 flare-up symptoms
 ■  Calms the skin
 ■  Relives itching

FACE CARE AtopiControl
 Face Care Cream
 12% Omega
 + Licochalcone A

 ■  For daily care of dry, irritated,
     chapped, often itchy facial skin
 ■  Smoothes rough and irritated skin
 ■  Helps relieve itching
 ■  Restores natural skin barrier

Soothing care 
for dry, irritable, 
atopic skin

Soothing care 
for dry, irritable, 
atopic skin

Acute care for 
atopic skin in
flare-up phases

Soothing care 
for dry, irritable, 
atopic skin

Free of fragrance, 
colourants, 
preservatives, and 
parabens

Free of fragrance,
colourants, 
parabens

Free of fragrance,
colourants, 
parabens

Free of fragrance,
colourants, 
parabens

400ml

250ml

40ml

50ml

Suitable
for babies

Suitable
for babies

Suitable
for babies

Suitable
for babies



HYDRATION FACE & BODY CARE

FACE CARE AQUAporin ACTIVE LIGHT 
 Gluco-Glycerol

 For normal and/or combination skin
 ■  Long-lasting hydration even for deeper 
 epidermal skin layers
 ■  Ideal as make-up base
 ■  Leaves skin perceptibly smooth and supple

FACE CARE AQUAporin ACTIVE RICH 
 Gluco-Glycerol

 For dry and sensitive skin
 ■  Long-lasting hydration even in deeper 
 epidermal skin layers
 ■  Ideal as make-up base
 ■  Leaves skin perceptibly smooth and supple

FACE CARE AQUAporin ACTIVE SPF 15 + UVA 
 Gluco-Glycerol

 For normal skin types
 ■  UVA-protection  
 ■  Long-lasting hydration even in deeper 
   epidermal skin layers 
 ■  Leaves skin perceptibly smooth and supple

FACE CARE AQUAporin ACTIVE EYE CREAM 
 Gluco-Glycerol

 For normal skin types
 ■  Long-lasting hydration even in deeper 
 epidermal skin layers  
 ■  Especially developed for the delicate area 
        around the eyes

BODY CARE AQUAporin ACTIVE 
 REFRESHING BALM-LOTION 
 Gluco-Glycerol

 For normal to dry skin
 ■  Provides intense, long-lasting and
 penetrative moisturization  
 ■  Gives skin long-lasting softness
 ■  Refreshing and fast-absorbing texture

slightly perfumed
quick absorption
O/W emulsion

fragrance-free
O/W emulsion
(lipid-enriched)
quick absorption

SPF 15
O/W emulsion
water-resistant

perfume-free
alcohol-free
O/W emulsion

alcohol-free
colourant-free

40ml

40ml

40ml

15ml

400ml



ANTI-AGE FACE CARE / WRINKLE-REDUCTION

ANTI-AGE FACE CARE / DENSITY AND RADIANCE

FACE CARE  HYALURON-FILLER DAY CREAM 
  Hyaluronic Acid, Saponin

  ■  Re-fills even deep wrinkles from inside out
  ■  UVA-protection
  ■  Acts as cellular space filler 

FACE CARE  HYALURON-FILLER DAY LOTION 
  Hyaluronic Acid, Saponin

  ■  Re-fills even deep wrinkles from inside out
  ■  UVA-protection
  ■  Acts as cellular space filler
  ■  Light, non-greasy texture that is easily
  absorbed into the skin

FACE CARE  HYALURON-FILLER NIGHT 
  Hyaluronic Acid, Saponin, Dexpanthenol

  ■  Re-fills even deep wrinkles from inside out 
  ■  Supports skin regeneration overnight
  ■  Acts as cellular space filler

FACE CARE  HYALURON-FILLER EYE CREAM 
  Hyaluronic Acid, Saponin, Dexpanthenol

  ■  Re-fills even deep wrinkles around the eyes 
  ■  UVA-protection
  ■  Acts as cellular space filler

FACE CARE  HYALURON-FILLER CONCENTRATE 
  Hyaluronic Acid, Saponin

  ■  Instant deep action
  ■  Restores skin volume
  ■  Re-fills even deep wrinkles from inside out 
  ■  Acts as cellular space filler

FACE CARE  DermoDENSIFYER DAY 
  Arctiin, Apiaceae Peptides

  ■  Regenerates and improves the connective 
 tissue structure
  ■  UVA-protection
  ■  Can be used as post-peeling treatment

50ml

50ml

50ml

50ml

6x5ml

15ml

as post-filler
treatment

as post-filler
treatment

dry skin

normal to 
combination
skin

SPF 15
non-comedogenic

SPF 15
non-comedogenic

colourant-free
non-comedogenic

SPF 15
ophthalmologically
tested
perfume-free

light texture
good skin
compatibility

SPF 15
colourant-free
non-comedogenic



ANTI-AGE FACE CARE / DENSITY AND RADIANCE

FACE CARE DermoDENSIFYER NIGHT 
 Arctiin, Apiaceae Peptides

 ■  Regenerates and improves the connective
 tissue structure
 ■  Supports skin regeneration overnight 

FACE CARE DermoDENSIFYER EYE & LIP 
 Arctiin, Apiaceae Peptides

 ■  Regenerates and improves eye 
 and lip contours
 ■  UVA-protection

FACE CARE VOLUME-FILLER Day Cream
 Magnolol, Oligopeptides, Hyaluronic Acid

 ■  Helps to restore lost volume
 ■  Facial contours are redefined
 ■  Skin is noticeably firmer
 ■  Fine lines and wrinkles are visibly reduced
 ■  Light texture with intensive moisturizing effect
 ■  SPF 15 + UVA protection

FACE CARE VOLUME-FILLER Day Cream/Dry Skin
 Magnolol, Oligopeptides, Hyaluronic Acid

 ■  Helps to restore lost volume
 ■  Facial contours are redefined
 ■  Skin is noticeably firmer
 ■  Fine lines and wrinkles are visibly reduced
 ■  Rich texture with intensive care effect
 ■  SPF 15 + UVA protection

FACE CARE VOLUME-FILLER Night Cream
 Magnolol, Oligopeptides, Hyaluronic Acid, Dexpanthenol

 ■  Helps to restore lost volume
 ■  Facial contours are redefined
 ■  Skin is noticeably firmer
 ■  Fine lines and wrinkles are visibly reduced
 ■  Dexpanthenol supports skin regeneration over night

SPF 15

SPF 15dry skin

Normal to
combination
skin

50ml

50ml

15ml

50ml

SPF 15
ophthalmologically 
tested
perfume-free

colourant-free
non-comedogenic

50ml

all skin types

ANTI-AGE FACE CARE / VOLUME AND FACIAL CONTOURS



HYPERPIGMENTATION

FACE CARE EVEN BRIGHTER DAY CARE 
 B-Resorcinol, Glycyrrhetinic  Acid

 ■  Reduces diffuse hyper-pigmentation
 ■  Treats Melasma
 ■  Post-inflammatory hyperpigmentation

FACE CARE EVEN BRIGHTER NIGHT CARE 
 B-Resorcinol, Glycyrrhetinic Acid, 
 Dexpanthenol

 ■  Reduces diffuse hyper-pigmentation 
 ■  Treats Melasma
 ■  Post-inflammatory hyper-pigmentation 
 ■  Supports skin regeneration overnight

FACE CARE EVEN BRIGHTER CONCENTRATE 
 B-Resorcinol, Glycyrrhetinic Acid

 ■  Reduces diffuse hyper-pigmentation 
 ■  Treats Melasma
 ■  Post-inflammatory hyper-pigmentation  

50ml

50ml

6x5ml

SPF 30

Fast penetration
Efficacy booster

FACE CARE VOLUME-FILLER 
 Eye Cream
 Magnolol, Oligopeptides, Hyaluronic Acid

 ■  PH value adjusted to natural tear film 
 ■  Fragrance-free
 ■  Ophthalmologically tested
 ■  Helps to restore lost volume
 ■  Firms the skin around the eyes
 ■  Fine lines and wrinkles are visibly reduced
 ■  SPF 15 + UVA protection

15ml

SPF 15

all skin types, 
suitable for 
contact lens 
users

ANTI-AGE FACE CARE / VOLUME AND FACIAL CONTOURS



BLEMISHES | ACNE FACE CARE

FACE DermoPURIFYER CLEANSER 
CLEANSING 6% Amphotenside System

 ■  Gently eliminates excess sebum
 ■  Leaves the face feeling clean and smooth

FACE DermoPURIFYER TONER 
CLEANSING 2% Lactic Acid

 ■  Leaves skin feeling refreshed and
   looking healthy
 ■  Clears skin and provides intensive cleansing
 for the T-zone and other problem areas

FACE DermoPURIFYER SCRUB 
CLEANSING 1% Lactic Acid, Micro-particles

 ■  Unclogs pores
 ■  Reduces blackheads and blemishes
 ■  Refines skin

FACE CARE DermoPURIFYER Hydrating Care 
 L-Carnitine, Decandiol, Licochalcone A

 ■  Reduces and prevents blemishes
 ■  Regulates excess sebum
 ■  Skin-mattifying properties
 ■  Provides skin with light moisturization

FACE CARE DermoPURIFYER Adjunctive Hydrating DAY Care  
 L-Carnitine, Decandiol, Licochalcone A, Gluco-Glycerol

 ■  Adjunctive to acne medication
 ■  Compensates drying-out effect common
 to acne medication
 ■  Regulates sebum
 ■  Improves skin’s moisture content
 ■  High UVA/UVB sun protection

200ml

200ml

50ml

50ml

100ml

anti-bacterial
oil-free
perfume-free
soap-free

comedolytic action
anti-bacterial
non-comedogenic

soap-free
oil-free     

anti-bacterial
anti-inflammatory
oil and fragrance-
free
light O/W 
emulsion

SPF 30
anti-inflammatory
anti-bacterial



BLEMISHES | ACNE FACE CARE

SUN PROTECTION

FACE CARE DermoPURIFYER Active Night Care 
 Lactic Acid

 ■  Light non-greasy formula
 ■  Supports skin’s own regeneration overnight 
 ■  Visibly reduces blemishes
 ■  Specially formulated to be suitable
 for use with common acne medication

FACE CARE SUN CREME SPF 50+ 
 Tinosorb® S , Licochalcone

 ■  UVA/UVB filter complex (EU and Colipa conform)
 ■  Natural protection against sun-induced skin damage
 ■  Protects from pigment spots

FACE CARE SUN FLUID MATTIFYING SPF 50+ 
 Tinosorb® S , Licochalcone

 ■  UVA/UVB filter complex (EU and Colipa conform)
 ■  Natural protection against sun-induced skin damage
 ■  Protects from pigment spots
 ■  Light formula for quick absorption

FACE CARE SUN CREME TINTED SPF 50+ 
 Tinosorb® S , Licochalcone

 ■  UVA/UVB filter complex (EU and Colipa conform)
 ■  Natural protection against sun-induced skin damage
 ■  Protects from pigment spots
 ■  Absorbs instantly for a non-sticky feeling
 ■  Provides an even complexion

BODY CARE SUN LOTION EXTRA LIGHT SPF 50
 Tinosorb® S , Licochalcone

 ■  UVA/UVB filter complex 
 (EU and  Colipa conform)
 ■  Natural protection against sun-induced
 skin damage

50ml

50ml

50ml

150ml

perfume-free
water-resistant

perfume-free
non-comedogenic
water-resistant

perfume-free
non-comedogenic
water-resistant

slightly perfumed
immediate 
absorption
water-resistant

dry skin

normal to
combination 
skin

normal to
combination 
skin

normal to dry
skin

also suitable
for atopic
eczema

acne, after 
peeling
and laser 
treatments

acne, after 
peeling
and laser 
treatments

also suitable for
atopic eczema

comedolytic action
oil-free
light O/W emulsion 50ml



SUN PROTECTION

BODY CARE SUN SPRAY SPF 50+
 Tinosorb® S , Licochalcone

 ■  UVA/UVB filter complex
 (EU and Colipa conform)
 ■  Natural protection against sun-induced
 skin damage
 ■  Easy to use spray format

FACE & KIDS SUN LOTION SPF 50+
BODY CARE Tinosorb® S, Glycerin, Glycyrrhetinic Acid

 ■  Ultra strong UVA/UVB protection 
 ■  Protects against sunburn and sun-induced
 skin damage

FACE & KIDS SUN SPRAY SPF 50+
BODY CARE Tinosorb® S, Glycerin, Glycyrrhetinic Acid

 ■  Ultra strong UVA/UVB protection 
 ■  Protects against sunburn and sun-induced
 skin damage
 ■  Easy to use spray format

BODY CARE AFTER SUN LOTION
 10 % Hamamelis Destillate, Vitamin E

 ■  Relieves reddening and tightness
 ■  Strengthens the skin against free radicals

slightly perfumed
immediate 
absorption
water-resistant

perfume-free
extra water-
resistant

perfume-free
immediate 
absorption
extra water-
resistant

perfume-free
quick absorption

dry skin

also suitable
for atopic
eczema

children’s
delicate skin

children’s
delicate skin

sun-stressed
skin

200ml

200ml

150ml

150ml



SPF 50+ بخاخ الحماية من أشعة الشمس العناية بالجسم 

تاينوسورب S، ليكوتشالكون  

UVA/UVB مركب فلتر البشرة من أشعة الشمس  ■  
(Colipa و EU مطابق لـ)      

■  حماية طبيعية من الضرر الذي تتعرض له البشرة         
              نتيجة أشعة الشمس

■  تركيبة بخاخ سهلة االستعمال  

SPF 50+ طفالWلوشن الحماية من أشعة الشمس ل  

تاينوسورب S، غليسيرين، حمض الغليسيرين  

UVA/UVB حماية فعالة وقوية من أشعة الشمس  ■  
■  حماية من حروق الشمس والضرر الذي تسببه الشمس  

SPF 50+ طفالWبخاخ الحماية من أشعة الشمس ل  

تاينوسورب S، غليسيرين، حمض الغليسيرين  

UVA/UVB حماية فعالة وقوية من أشعة الشمس  ■  
■  حماية من حروق الشمس والضرر الذي تسببه الشمس  

■  تركيبة بخاخ سهلة االستعمال   

لوشن الجسم بعد التعرض [شعة الشمس العناية بالجسم 

E ١٠٪ همامليس دستياليت، فيتامين  

■  إراحة البشرة من االحمرار والهيجان  
■  تعزيز قدرة البشرة لمواجهة االلتهابات والتهيج  

٢٠٠ مل

٢٠٠ مل

١٥٠ مل

١٥٠ مل

الحماية من أشعة الشمس

البشرة الجافة

ومناسب 
لالستخدام

مع ا[كزيما 
الحاّدة

بشرة ا[طفال
الحساسة

بشرة ا[طفال
الحساسة

البشرة المجهدة
من أشعة الشمس

يحتوي على عطر
خفيف

امتصاص فوري
مقاوم للماء

خال من العطور
سريع االمتصاص

خاٍل من العطور
امتصاص فوري
مقاوم للماء
بدرجة عالية

خال من العطور
مقاوم للماء
بدرجة عالية

العناية بالوجه
والجسم

العناية بالوجه
والجسم



حب الشباب | الشوائب

الحماية من أشعة الشمس

العناية بالوجه  DermoPURIFYER العناية الليلية الفعالة
حمض الالكتيك  

■  تركيبة خفيفة غير دهنية  
■  يدعم قدرة البشرة على تجديد خالياها أثناء الليل  

■  يخفف الشوائب بشكل ملحوظ  
■  طّور خّصيصًا لالستخدام المالئم مع عالجات حّب  

      الشباب الشائعة

SPF 50+ كريم للحماية من أشعة الشمس العناية بالوجه 
تاينوسورب S، ليكوتشالكون  

UVA/UVB مركب فلتر البشرة و حمايتها من أشعة الشمس  ■  
(Colipa و EU مطابق لـ)      

■  حماية طبيعية من الضرر الذي تتعرض له البشرة         
              نتيجة أشعة الشمس

■  حماية البشرة من بقع التصبغ   

SPF 50+ سائل للحماية من أشعة الشمس العناية بالوجه 
تاينوسورب S، ليكوتشالكون   

UVA/UVB مركب فلتر البشرة من أشعة الشمس  ■  
 (Colipa و EU مطابق لـ)      

■  حماية طبيعية من الضرر الذي تتعرض له البشرة  
      نتيجة أشعة الشمس

■  حماية البشرة من بقع التصبغ  
■  تركيبة خفيفة المتصاص سريع  

SPF 50+ كريم ملّون للحماية من أشعة الشمس العناية بالوجه 
تاينوسورب S، ليكوتشالكون    

UVA/UVB مركب فلتر البشرة من أشعة الشمس  ■  
(Colipa و EU مطابق لـ)      

■  حماية طبيعية من الضرر الذي تتعرض له البشرة    
      نتيجة أشعة الشمس

■  حماية البشرة من بقع التصبغ    
■  يتم امتصاصه بسرعة ويمنحك إحساسًا مريحًا غير دهني  

■  يجعل البشرة متناسقة اللون  

SPF 50 لوشن خفيف للحماية من أشعة الشمس العناية بالجسم 
تاينوسورب S، ليكوتشالكون  

UVA/UVB مركب فلتر البشرة من أشعة الشمس  ■    
(Colipa و EU مطابق لـ)       

■  حماية طبيعية من الضرر الذي تتعرض له البشرة  
      نتيجة أشعة الشمس

٥٠ مل

٥٠ مل

٥٠ مل

1٥٠ مل

٥٠ مل

البشرة العادية 
إلى المختلطة 

مناسب لعالج
حّب الشباب،
بعد التقشير

وعالجات الليزر

البشرة العادية
إلى الجافة 

مناسب لعالج
ا[كزيما الحادة

البشرة العادية 
إلى المركبة

مناسب لعالج

مناسب لعالج
حّب الشباب،
بعد التقشير

وعالجات الليزر

البشرة الجافة

أيضًا يناسب 
ا[كزيما  الحادة

يحتوي على عطر
خفيف

امتصاص فوري
مقاوم للماء

خاٍل من العطور
ال يسبب الرؤوس السوداء

مقاوم للماء

خال من العطور
ال يسبب الرؤوس السوداء

مقاوم للماء  

خال من العطور
مقاوم للماء

يكافح حب الشباب
والرؤوس السوداء

خال من الزيوت
مستحلب زيتي مائي خفيف



حب الشباب | الشوائب

DermoPURIFYER منظف تنظيف الوجه 

٦٪ نظام أمفوتنسايد   

■  التخلص من الدهون الزائدة بلطف  
■  يمنح الوجه شعوراً بالنظافة والنعومة  

DermoPURIFYER تونر تنظيف الوجه 

٢٪ من حمض الالكتيك   
■  يجعل البشرة تتمتع باالنتعاش والصحة  

■  ينقي البشرة وينظف المنطقة المحيطة با[نف  
      والمناطق ا[خرى التي تعاني من المشاكل

DermoPURIFYER مقشر تنظيف الوجه 

١٪ من حمض الالكتيك، الجزيئات الدقيقة  
■  تفتيح المسامات  

■  تقليل الرؤوس السوداء والشوائب  
■  تحسين البشرة  

DermoPURIFYER عناية بالترطيب العناية بالوجه 

A كارنتين، ديكانديول، ليكوتشالكون - L  
■  ُيساعد على تقليل الشوائب ويمنع تكّونها  

■  ُينّظم ا�فرازات الدهنية الزائدة  
■  يتمتع بخواص إزالة اللمعة الدهنية  

■  يمنح البشرة ترطيبًا خفيفًا  

DermoPURIFYER عناية نهارية بالترطيب مساعدة العناية بالوجه 

L - كارنتين، ديكانديول، ليكوتشالكون A، غلوكو-غاليسيرول  
■  ُطور خصيصًا لعالج حّب الشباب  

■  يعّوض الترطيب الذي عادة تفقده البشرة  
      التي يتم عالجها من حّب الشباب

■  ُينّظم ا�فرازات الدهنية  
■  ُيحّسن من مستوى ترطيب البشرة  

UVA/UVB حماية عالية من أشّعة الشمس  ■  

٢٠٠ مل

٢٠٠ مل

٥٠ مل

٥٠ مل

١٠٠ مل

مضاد للبكتيريا 
خال من الزيوت
خال من العطور

خال من الصابون 

يفتح المسام
مضاد للبكتيريا

ال يسبب الرؤوس 
السوداء

خال من الصابون
خال من الزيوت

مضاد للبكتيريا
مضاد لاللتهاب

خال من الزيوت والعطور
مستحلب زيتي مائي

SPF 30
مضاد لاللتهاب
مضاد للبكتيريا



فرط الَتَصب�غ

EVEN BRIGHTER العناية النهارية العناية بالوجه 

ب-ريسورسينول، حمض الغليسيريتينيك  

■  يقلل فرط الَتَصب�غ المنتشر  
■  يعالج الكلف  

■  فرط الَتَصب�غ التالي لاللتهاب     

EVEN BRIGHTER العناية الليلية العناية بالوجه 

ب-ريسورسينول، حمض الغليسيريتينيك،  
ديكسبانثينول  

■  يقلل فرط الَتَصب�غ المنتشر  
■  يعالج الكلف  

■  فرط الَتَصب�غ التالي لاللتهاب  
■  العناية بتجديد خاليا البشرة  

ز EVEN BRIGHTER الُمركَّ العناية بالوجه 

ب-ريسورسينول، حمض الغليسيريتينيك  

■  يقلل فرط الَتَصب�غ المنتشر  
■  يعالج الكلف  

■  فرط الَتَصب�غ التالي لاللتهاب  

٥٠ مل

٥٠ مل 

٥x٦ مل

SPF 30

VOLUME-FILLER العناية بالوجه 
   كريم العين

 
مركب المنغولول، مركب أوليغو ببتيد،  

حمض الهيالورونيك  

pH تم تعديل قيمة  ■  
■  خاٍل من العطور  

■  تم اختبار تأثيره على العيون  
■  يساعد على استعادة حجم البشرة  
■  يشد البشرة حول منطقة العين  

■  يقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد بوضوح  
UVA حماية من أشعة SPF15+  ■  

١٥ مل

SPF 15
لكل أنماط البشرة،
مالئم لمستخدمي 
العدسات الالصقة

حماية الوجه من عالمات تقدم سن البشرة / حجم ومالمح الوجه

تغلغل سريع
تعزيز فاعلية العالج



حماية الوجه من عالمات تقدم سن البشرة / كثافة وبشرة مشرقة
DERMODENSIFYER الليلي العناية بالوجه 

اركتين، ابياسي بيبتايد  
■  تجديد وتحسين بنية ا[نسجة المترابطة  

■  تجديد البشرة أثناء الليل  

DermoDENSIFYER للعيون والشفاه العناية بالوجه 

اركتين، ابياسي بيبتايد  
■  تجديد وتحسين البشرة المحيطة بالفم والعينين  

 UVA حماية من ا[شعة فوق البنفسجية  ■  

VOLUME-FILLER العناية بالوجه 
    العناية النهارية

مركب المنغولول، مركب أوليغو ببتيد،  
حمض الهيالورونيك  

■  يساعد على استعادة حجم البشرة  
■  ُيعيد صياغة مالمح الوجه   

■  يشد البشرة بشكٍل ملحوظ  
■  يقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد بوضوح  

■  بنية خفيفة مع خاصية الترطيب المكثف  
UVA حماية من أشعة SPF15+  ■  

VOLUME-FILLER العناية بالوجه 
    العناية النهارية/ البشرة الجافة

مركب المنغولول، مركب أوليغو ببتيد،  
حمض الهيالورونيك  

■  يساعد على استعادة حجم البشرة  
■  ُيعيد صياغة مالمح الوجه   

■  يشد البشرة بشكٍل ملحوظ  
■  يقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد بوضوح  

■  بنية غنية مع خاصية العناية المكثفة  
■  +SPF15 حماية من أشعة UVAمن البشرة  

VOLUME-FILLER العناية بالوجه 
    العناية الليلية

مركب المنغولول، مركب أوليغو ببتيد،  
حمض الهيالورونيك، ديكسبانثينول  
■  يساعد على استعادة حجم البشرة  

■  ُيعيد صياغة مالمح الوجه   
■  يشد البشرة بشكٍل ملحوظ  

■  يقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد بوضوح  
■  ديكسبانثينول يدعم البشرة في عملية إعادة توليد الخاليا أثناء الليل  

SPF 15

SPF 15

للبشرة الجافة

من البشرة
العادية

إلى المختلطة

٥٠ مل

٥٠ مل

١٥ مل

٥٠ مل

٥٠ مل

لكل أنماط البشرة

حماية الوجه من عالمات تقدم سن البشرة /  حجم  ومالمح الوجه

خال من الملونات
ال يسبب الرؤوس 

السوداء

SPF 15
مختبر من قبل
أطباء العيون

خال من العطور



حماية الوجه من عالمات تقدم سن البشرة / تقليل التجاعيد

حماية الوجه من عالمات تقدم سن البشرة / كثافة وبشرة مشرقة

HYALURON-FILLER الكريم النهاري العناية بالوجه 
الحمض الهايالوروني، سابونين  

■  يعمل على تعبئة التجاعيد العميقة من الداخل إلى الخارج   
  UVA يحمي من أشعة الشمس  ■  

■  يعمل على تعبئة الخاليا    

HYALURON-FILLER اللوشن النهاري العناية بالوجه 
الحمض الهايالوروني، سابونين  

■  يعمل على تعبئة التجاعيد العميقة من الداخل إلى الخارج   
UVA يحمي من أشعة الشمس  ■   

■  يعمل على تعبئة الخاليا   
■  تركيبة خفيفة غير دهنية يتم امتصاصها بسهولة   

HYALURON-FILLER الليلي العناية بالوجه 
الحمض الهايالوروني، سابونين، دكسبانثينول  

■  يعمل على تعبئة التجاعيد العميقة من الداخل إلى الخارج   
■  تجديد البشرة أثناء الليل  
■  يعمل على تعبئة الخاليا   

HYALURON-FILLER للعيون العناية بالوجه 
الحمض الهايالوروني، سابونين، دكسبانثينول  

■  إزالة التجاعيد حول العيون وتعبئة الخطوط  
UVA يحمي من أشعة الشمس  ■  

■  يعمل على تعبئة الخاليا  

HYALURON-FILLER المركز العناية بالوجه 
الحمض الهايالوروني، سابونين  

■  مفعوله عميق وفوري  
■  ترميم البشرة  

■  تعبئة التجاعيد العميقة من الداخل والخارج  
■  يعمل على تعبئة الخاليا  

DERMODENSIFYER النهاري العناية بالوجه 

اركتين، ابياسي بيبتايد  
■  تجديد وتحسين بنية ا[نسجة المترابطة  

UVA  حماية من ا[شعة فوق البنفسجية  ■  
■  متابعة ما بعد تقشير البشرة  

٥٠ مل

٥٠ مل

٥٠ مل

٥٠ مل

٥x٦ مل

١٥ مل

SPF 15
خال من الملونات
ال يسبب الرؤوس 

السوداء

نظام وقائي عن طريق
تعبئة التجاعيد

للبشرة الجافة

نظام وقائي عن طريق
تعبئة التجاعيد

للبشرة العادية
إلى المختلطة

SPF 15
ال يسبب

الرؤوس السوداء

SPF 15
ال ُيسبب

الرؤوس السوداء

خال من الملونات
ال يسبب

الرؤوس السوداء

SPF 15
مختبر من قبل 
أطباء العيون

خال من العطور

بنية خفيفة
مالئم للبشرة



AQUAporin ACTIVE الخفيف العناية بالوجه 

غلوكو-غاليسيرول  

للبشرة العادية إلى المختلطة  
■  ترطيب طويل ا[مد حتى في أعمق الطبقات الجلدية  

■  مثالي كطبقة أساسية للماكياج  
■  يجعل البشرة ناعمة وطرية الملمس  

AQUAporin ACTIVE الغني العناية بالوجه 

غلوكو-غاليسيرول  

للبشرة الجافة والحساسة  
■  ترطيب طويل ا[مد حتى في أعمق الطبقات الجلدية  

■  مثالي كطبقة أساسية للماكياج  
■  يجعل البشرة ناعمة وطرية الملمس  

 AQUAporin ACTIVE SPF 15 + UVA العناية بالوجه 

غلوكو-غاليسيرول  

للبشرة العادية  
■  حماية من ا[شعة فوق البنفسجية  

■  ترطيب طويل ا[مد حتى في أعمق الطبقات الجلدية   
■  يجعل البشرة ناعمة وطرية الملمس  

AQUAporin ACTIVE كريم للعيون العناية بالوجه 

غلوكو-غاليسيرول  

للبشرة العادية  
■  ترطيب طويل ا[مد حتى في أعمق الطبقات الجلدية  
■  مستحدث خصيصًا للمنطقة الدقيقة حول العيون  

 AQUAporin ACTIVE العناية  بالجسم 
لوشن  وبلسم منعش للجسم  

غلوكو-غاليسيرول  

للبشرة العادية الى الجافة  
■  يوّفر ترطيبًا ممتازاً وواقيًا وطويل ا[مد للبشرة  

■  يمنح البشرة نعومة تدوم طويًال  
■  يتمّتع بتركيبة منعشة وسريعة االمتصاص  

٤٠ مل

٤٠ مل

٤٠ مل

١٥ مل

٤٠٠ مل

عناية الترطيب بالوجه والجسم

يحتوي على عطر 
خفيف

سريع االمتصاص 
مستحلب زيتي مائي

خال من الكحول
خال من الملونات 

خال  من العطور
خال من الكحول 

مستحلب زيتي مائي

SPF 15
مستحلب زيتي مائي

مقاوم للماء

خال من العطور
مستحلب زيتي مائي

(معزز بالدهون)
سريع االمتصاص



التهاب الجلد التحسسي / العناية بالبشرة الجافة

AtopiControl العناية بالجسم 
زيت التنظيف  

أوميغا ١٢%  

■  لالستحمام اليومي  
     للجلد الجاف والمتحسس

■  ُينعم البشرة ويساعد على تخفيف الحكة  

 

AtopiControl العناية بالجسم 
لوشن العناية بالجسم  

أوميغا ١٢%  
 A ليكوتشالكون +  

■  للعناية اليومية بالجلد الجاف، المتهّيج،  
      والُمصاب بحكة شديدة

■  ُينعم البشرة الخشنة والمتهّيجة  
■  يساعد على تخفيف الحكة  
■  ُيعيد حاجز البشرة الطبيعي  

AtopiControl العناية الفعالة 
كريم العناية الفعالة  

تركيبة مهدئة للجلد  

عناية فعالة ويساعد على التخلص من  
أعراض نوبات الحكة الشديدة  

■  يهدىء البشرة  
■  يخفف الحكة  

AtopiControl العناية بالوجه 
كريم العناية بالوجه  

أوميغا ١٢%  
 A ليكوتشالكون +  

■  للعناية اليومية بالجلد الجاف، المتهّيج،  
      والُمصاب بحكة شديدة

■  ُينعم البشرة الخشنة والمتهّيجة  
■  يساعد على تخفيف الحكة  
■  ُيعيد حاجز البشرة الطبيعي  

فة للجلد  عناية ُملطِّ
الجاف، المتهّيج، 

التحسسي

فة للجلد  عناية ُملطِّ
الجاف، المتهّيج، 

التحسسي

عناية فعالة للجلد 
التحسسي في مراحل 

نوبات الحكة

فة للجلد  عناية ُملطِّ
الجاف، المتهّيج، 

التحسسي

خاٍل من العطور، 
الملونات، المواد 

الحافظة والبرابين

خاٍل من العطور، 
الملونات، والبرابين

خاٍل من العطور، 
الملونات، والبرابين

خاٍل من العطور، 
الملونات، والبرابين

٤٠٠ مل

٢٥٠ مل

٤٠ مل

٠٥ مل

 مالئم لحديثي
الـوالدة

 مالئم لحديثي
الـوالدة

 مالئم لحديثي
الـوالدة

 مالئم لحديثي
الـوالدة



العناية ببشرة الجسم والوجه الحساسة

pH5 زيت االستحمام تنظيف الجسم 

دكسبانثينول  
حمض الالكتيك، بيسابولول   

■  تنظيف فائق للبشرة  
■  مثالي للعناية بالبشرة المتحسسة قبل  

وخالل وبعد فترة الحمل  
■  يساعد في عالج التهابات ا[عضاء التناسلية البولية  

لوشن العناية الشخصية اليومية تنظيف الجسم 

حمض الالكتيك، بيسابولول  

■  تنظيف فائق للبشرة تنظيف لطيف 
■  مثالي للعناية بالبشرة المتحسسة قبل للبشرة 

وخالل وبعد فترة الحمل المتحسسة 
■  يساعد في عالج التهابات ا[عضاء التناسلية البولية  

LIP ACTIVE للعناية بالشفاه العناية بالشفاه 

E دكسبانثينول، ڤيتامين  

■  مرهم شفاه مرطب وفعال  
■  يحمي الشفاه من التشققات الخشنة  

■  مثالي للشفاه الحساسة  

DermatoCLEAN سائل لتنظيف البشرة تنظيف الوجه 

تكنولوجيا  ميسيلر  

 
■  تنظيف لطيف للبشرة دون استخدام ماء  

                                        ■  ينّظف بشكل فعال، يزيل آثار مكياج العيون وينقي البشرة
■  لكل أنواع البشرة  

■   يالئم البشرة الحساسة  

٤٠٠ مل

٢٠٠ مل

٢٠٠ مل

٤،٨ غم

خاٍل من الصابون
مرطبات لطيفة
خاٍل من الملونات
خاٍل من العطور

خاٍل من الصابون
خاٍل من الملونات

ُمَعد ليناسب 
المنطقة الحميمية 
pH4.5 عند مستوى

خال من العطور
خال من الكحول
خال من الملونات

عامل الوقاية من
SPF6 الشمس



كريم مركز لليد ٥٪ يوريا  العناية باليدين 

٥٪ يوريا، الكتيت   

■  عناية يومية بالبشرة الجافة، المتقشبة و الُمصابة بالحكة  
■  بنية خفيفة تمتصها البشرة بسهولة   

■  تنعيم وتليين  

بلسم AQUAPHOR الملّطف للبشرة العناية بالوجه 

سائل البارافين، بيسابولول، بانثينول والجسم 

■  يدعم قدرة البشرة على تجديد خالياها  
■  ُيلّطف البشرة الجافة والمتشّققة ويصلح الضرر فيها  

■  مثالي لالستخدام كعالج بعد الجراحة أو الليزر  

٧٥ مل

pH5 لوشن العناية بالجسم 

pH5: حماية أنزيمية  
pH5 دكسبانثينول، غليسيرين + مخفف السيترات  

■  يجدد البشرة ويحميها من الجفاف  
■  يناسب البشرة القابلة للحساسية أيضًا  

زيت طبيعي للعناية بالجسم العناية بالجسم 

 E زيوت طبيعيــة نقية، أحماض دهنية أساسية، ڤيتامين  

■  يمنع عالمات تمدد البشرة  
■  فعالية وقدرة تحمل عالية للبشرة أثبتتها الدراسات الطبية  

■  حماية مثالية للبشرة الحساسة حتى خالل فترة الحمل  
■  يعزز مرونة البشرة ويقوي وظيفة واقي البشرة  

 
pH5 لوشن غسل الجسم تنظيف الجسم 

pH5: حماية أنزيمية  
pH5 مرطبات معتدلة مختارة + مخفف السيترات  

■  ينظف بشكل لطيف جداً  
■  يحمي البشرة من الجفاف   

١٢٥ مل

٤٠٠ مل

٤٠٠ مل

٤٠ مل

العناية ببشرة الجسم والوجه الحساسة

الجفاف | العناية بالبشرة الجافة

ال ُيسّبب حّب الشباب
والرؤوس السوداء

خال من العطور
لطيف لالستخدام
على بشرة ا[طفال

pH5 للبشرة المعتدلة
خال من الملونات
خال من العطور

خاٍل من البارافين
خاٍل من المواد الحافظة

خاٍل من الملونات

خاٍل من الصابون
مخفضات توتر لطيفة جداً 

خاٍل من الملونات
خاٍل من العطور

خال من العطور
خال من الملونات



الجفاف | العناية بالبشرة الجافة

٥٠ مل

١٠٠ مل

٢٥٠ مل

٢٥٠ مل

٢٠٠ مل

كريم تنعيم الوجه 5 ٪  يوريا  العناية بالوجه 

٥٪ يوريا، الكتيت   

■  ترطيب طويل ا[مد  
■  سريع االمتصاص  

■  يخفض شد البشرة  

COMPLETE REPAIR لوشن ترطيب البشرة 5 ٪ يوريا العناية بالجسم 

٥٪ يوريا + تكنولوجيا أكوابورين  

■  عناية يومية للبشرة الجافة والمتقّشبة والتي ُتعاني من الحّكة  
■  تركيبة خفيفة القوام يتم امتصاصها بسهولة  

■  ترطيب مكّثف للبشرة  

COMPLETE REPAIR لوشن مرّكز العناية ١٠٪ يوريا العناية بالجسم 

١٠٪ يوريا + تكنولوجيا أكوابورين   

■  عناية يومية للبشرة شديدة الجفاف والمتقّشبة والتي ُتعاني من الحّكة  
■  تركيبة غنية القوام يتم امتصاصها بسهولة  

■  ترطيب مكّثف للبشرة  

غسول الجسم ٥٪ يوريا تنظيف الجسم 

٥٪ يوريا، الكتيت  

■  معالجة الحكة  
■  سائل تنظيف واستحمام يومي  

كريم مركز للقدم ١٠٪ يوريا العناية با[قدام 

١٠٪ يوريا، الكتيت  

■  ترطيب طويل ا[مد  
■  سريع االمتصاص  

■  تنعيم وتليين  

خاٍل من العطور
خاٍل من الملونات
ال ُيسّبب الرؤوس 

السوداء

خال من العطور
خال من الملونات

خال من العطور
خال من الملونات

خال من العطور
خال من الملونات
خال من الصابون



العناية الطبية بالبشرة من ®Eucerin تجمع بين الكفاءة المثبتة
وقدرة تحمل البشرة.

النتيجة: رضى تام من ِقبل المرضى عن حال بشرتهم.

®Eucerin الرائــدة فــي العلــوم الطبيــة للبشــرة، تقــدم تصنيفــًا شــامًال لظــروف 
البشــرة ا]كثــر عالجــًا فــي الممارســات الجلديــة. 

يقــدم دليــل المنتــج نظــرة عامــة وواضحــة عــن منتجــات ®Eucerin لتســهيل 
عمليــة اختيــار المنتــج المناســب لــكل مســتخدم.

www.Eucerin.com

داخــل مـخـتـبـر تـطـويـر ا[بـحـاث




