
Bij kwetsbare en droge huid.

NIEUW
Nu óók in 
grote tube

Medisch hulpmiddel. 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.



De huid
De huid beschermt ons tegen invloeden van buitenaf, 
zoals hitte, kou of wind. De huid blijft in een optimale 
conditie als ze voldoende huidvetten bevat en continu 
nieuwe huidcellen aanmaakt (natuurlijk huidherstel).  
De natuurlijke beschermlaag is dan in balans en de huid 
kan haar beschermende functie goed vervullen.

Kwetsbare en droge huid 
verzorgen met Bepanthen
Naarmate we ouder worden, wordt de huid dunner en 
kwetsbaarder. Hierdoor kan sneller een droge, rode, 
geprikkelde en gespannen huid ontstaan. Bepanthen heeft 
een uitgebreid assortiment aan producten die bijzonder 
geschikt zijn voor de kwetsbare, droge en gevoelige huid.

De ingrediënten van Bepanthen zijn zorgvuldig 
gecombineerd: 

1. Verzorgt de kwetsbare huid.
 Door aanvulling te geven op het natuurlijke huidvet 
 houdt Bepanthen de huid soepel en verzorgt het 
  de droge en kwetsbare huid.

2. Ondersteunt het natuurlijke huidherstel.* 
 Bepanthen bevat dexpanthenol. Dexpanthenol,  
 of pro-vitamine B5, heeft de bekende eigenschap 
 het natuurlijke huidherstel te ondersteunen.

De voordelen van Bepanthen:
  beschermt de huid en ondersteunt  
het natuurlijke huidherstel*

 sluit de huid niet af
  laat de huid soepel en aangenaam  
aanvoelen

 dermatologisch en/of klinisch getest



Beschermende Zalf
Kwetsbare, schrale en zeer droge 
huidplekken helpen herstellen.
De vette Bepanthen Beschermende Zalf is ideaal voor  
de verzorging van kwetsbare, schrale en zeer droge huid-
(plekken), zoals bijvoorbeeld bij incontinentie. Verder is 
Bepanthen Beschermende Zalf bijzonder geschikt voor 
dunne huid en gevoelige rode huidplekken (bijvoorbeeld 
in huidplooien, op de hielen, enkels, knieën, oren, vingers of 
op de ellebogen). Legt een beschermende laag op de huid, 
zonder deze af te sluiten. De huid blijft ademen. Tevens 
wordt het natuurlijke huidherstel ondersteund.*

Speciale eigenschappen:
• legt een beschermend laagje
• beschermt de huid en ondersteunt het natuurlijke 
 huidherstel (65% vet en 5% dexpanthenol) 
•  bevat géén parfum, kleurstoffen,  

conserveermiddelen en parabenen
• waterafstotend
• dermatologisch getest

Soms kunnen bepaalde huidplekken 
kwetsbaar en schraal worden,  
bijvoorbeeld door wrijving of  
langdurig huidcontact met urine.  
Verzorg deze dan intensief met  
Bepanthen Beschermende Zalf en 
bescherm de plekken totdat de huid 
zichzelf hersteld heeft.



Verzorgende Crème
Droge, geprikkelde en rode 
huid verzachten en verzorgen.
Bepanthen Verzorgende Crème geeft een verfrissend  
gevoel, smeert makkelijk uit en is bijzonder geschikt bij 
droge, geprikkelde huid van bijvoorbeeld gezicht, handen, 
armen en voeten. Hydrateert en verzacht de huid en 
ondersteunt het natuurlijke huidherstel.*

Speciale eigenschappen:
• geeft verzachting en verkoeling
• beschermt de huid en ondersteunt het natuurlijke 
 huidherstel (9% vet en 5% dexpanthenol) 
•  bevat géén parfum, kleurstoffen, en parabenen
• smeert makkelijk uit
• trekt snel in en plakt niet
• dermatologisch getest

Bepanthen Verzorgende Crème is ideaal als je 
huid tijdelijk extra verzorging of verfrissing 
nodig heeft, omdat deze droog en geprikkeld of 
rood is. Kan regelmatig worden gesmeerd.

Nu óók in
100g tube



Droge & Gevoelige 
Huid Crème
Voor dagelijkse verzorging  
en intensieve hydratatie.
Bepanthen Droge & Gevoelige Huid Crème is voor de 
dagelijkse intensieve verzorging van de droge en gevoelige 
huid. Bijvoorbeeld op de armen, benen, rug en buik.  

Speciale eigenschappen:
• voor dagelijkse verzorging
• 24 uur intensieve hydratatie
• smeert gemakkelijk uit, trekt snel in
•  zonder parfum, conserveermiddelen, kleurstoffen en 

parabenen
• dermatologisch en klinisch getest, hypoallergeen
•  unieke formule met natuurlijke oliën, vitamines en lipiden 

(zoals olijfolie en duindoornbesolie)

Ook geschikt voor verzorging  
en onderhoud van de (zeer)  
droge en gevoelige huid na  
een periode van eczeem.

Bepanthen Droge & Gevoelige Huid Crème  
is ideaal voor de dagelijkse verzorging en 
inten sieve hydratatie van de droge en gevoe-
lige huid. Zonder onnodige toevoegingen. 
Smeert gemakkelijk uit en trekt snel in.
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Intensief Lotion
Kwetsbare en droge lichaams-
huid verzorgen. 
Bepanthen Intensief Lotion is een zachte lotion. 
Ideaal voor droge en kwetsbare huid van bijvoorbeeld 
benen en voeten. De lotion verzacht het 
gespannen gevoel van de huid en ondersteunt het 
natuurlijke huidherstel.* De huid voelt soepel aan. 

Smeer uw kwetsbare en droge huid 
’s ochtends en ’s avonds in met 
Bepanthen Intensief Lotion. De lotion 
hydrateert en verzacht de huid.

Speciale eigenschappen:
• geeft verzachting en soepelheid bij gespannen gevoel 
• beschermt de huid en ondersteunt het natuurlijke 
 huidherstel (25% vet en 2,5% dexpanthenol) 
• makkelijk aan te brengen
• trekt snel in
• dermatologisch getest



Eczeem Crème
Verlicht jeuk en roodheid én 
herstelt de huid.
Bij eczeem ontstaat vaak een vicieuze cirkel jeuk-krabben. 
Om deze te doorbreken is het belangrijk de natuurlijke 
verdediging van de huid te herstellen en het vochtverlies 
aan te vullen. Bepanthen Eczeem Crème verlicht effectief 
jeuk en roodheid en hydrateert de huid waardoor het 
huidherstel wordt ondersteund. De crème is geschikt 
voor baby’s, kinderen en volwassenen met mild tot matig 
eczeem.

Speciale eigenschappen:
• verlicht effectief jeuk en roodheid
• herstelt de huid
•  zonder cortisonen, parfum, conserveermiddelen  

en parabenen
• trekt snel in 
• makkelijk aan te brengen
• klinisch getest

Bij huidirritaties, zoals eczeem, kunnen delen 
van de natuurlijke verdediging van de huid 
(huidbarrière) beschadigd zijn. Hierdoor verliest 
de huid vocht, wat leidt tot droogheid en jeuk. 
Verzorg de huid met Bepanthen Eczeem Crème 
en verlicht effectief jeuk en roodheid.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de  
gebruiksaanwijzing, niet gebruiken op open huid.



Kwetsbare, droge en gevoelige  
huid beschermen en helpen herstellen

KOAG/KAG 80-0818-1132

Bepanthen is een merk van Bayer B.V. 
Consumer Health Division
Postbus 80 
3640 AB  Mijdrecht

Voor meer info: www.bepanthen.nl

Bepanthen® Verzorgende Crème
Advies  Verzachten en verzorgen van droge,  

rode en geprikkelde huid van  
bijvoorbeeld gezicht, handen,  
armen en voeten.*

Verkrijgbaar Bij (online) drogisterij en apotheek in 30g en 100g tube.

Bepanthen® Beschermende Zalf
Advies  Verzachten en beschermen 

van kwetsbare, schrale en (zeer) 
droge en/of gevoelige rode 
huid(plekken).*

Verkrijgbaar  Bij (online) drogisterij, apotheek en  
supermarkt in 50g tube.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, niet gebruiken op open huid.

    bepanthen nederland

   bepanthen_nl
Volg ons op:

Bepanthen® Intensief Lotion
Advies   Dagelijkse verzorging voor droge, gespannen  

en kwetsbare huid van bijvoorbeeld benen  
en voeten.*

Verkrijgbaar   Bij (online) drogisterij en apotheek in 200ml flacon.

* Dexpanthenol ondersteunt het huidherstel 

Beschermt én ondersteunt het huidherstel.*

Bepanthen® Droge & Gevoelige Huid Crème
Advies  Voor dagelijkse intensieve verzorging  

van de droge en gevoelige huid van  
bijvoorbeeld armen, benen, rug en buik.

Verkrijgbaar  Bij (online) drogisterij en apotheek  
in 150ml tube.

Bepanthen® Eczeem Crème 
Advies   Jeuk en roodheid verlichten en 

huid herstellen.

Verkrijgbaar  Bij (online) drogisterij en apotheek  
in 20g en 50g tube.
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