
 
 

Lancaster introduceert een nieuwe innovatieve bescherming tegen 
infrarode straling. 

 
 
PARIJS – April 17, 2012 / PRNewswire – Al meer dan veertig jaar vervult Lancaster een pioniersrol 
op het gebied van onderzoek naar zonbescherming. Nu presenteert het merk een nieuw tijdperk in 
zonbescherming met een revolutionaire ontdekking die het in de gloednieuwe Sun Beauty lijn heeft 
geïntegreerd: de Infrarood Technologie1. Een even gedurfde als vooruitstrevende stap om eindelijk 
zonder enig schuldgevoel met de meest complete bescherming van Lancaster van de zon te genieten. 
 
Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier:  
 
http://www.multivu.com/mnr/53804-lancastersuncare-infraredtechnology 
 
 
Infrarood Technologie van Lancaster  
 
Hoewel we ons al bewust waren van de schadelijke effecten van UVA- en UVB-stralen, identificeerden 
de Lancaster wetenschappers, die de invloed van vrije radicalen al meer dan 15 jaar observeren, een 
nieuwe anti-ageing vijand: de infrarode straling.  
 
Tot nu toe was er maar weinig bekend over deze straling, die met het blote oog niet te zien is. 
Infrarode straling dringt dieper door in de huid dan ultraviolette straling en draagt bij tot photo-ageing 
en DNA-schade.  
 
In 2012 betreedt Lancaster nieuw terrein en lanceert het merk zonbescherming tegen infrarode 
straling. Na in totaal meer dan 300 proeven en tests, die zijn uitgevoerd om de exclusieve combinatie 
van werkstoffen voor de Infrarood Technologie te creëren, biedt het innovatieve merk nu een 
effectieve oplossing om je tegen deze straling te beschermen door een nieuwe generatie 
zonproducten. 
 
Lancaster laat vrouwen weer genieten van de zon. 
 
Alle vrouwen zijn het er over eens: met een gebruinde huid voelen ze zich op hun mooist. Daarom 
streven alle onderzoekers van Lancaster één enkel doel na, ze halen alleen het allerbeste uit de zon.  
Met de nieuwe Sun Beauty lijn, waarin de Lancaster schoonheidsprincipes verenigt zijn met de 
Infrarood Technologie, slaagt de zonexpert erin de mooiste zongebruinde teint te combineren met de 
meest complete bescherming. Met een lijn van 17 essentiële producten die volledig opnieuw zijn 
ontwikkeld om alle nieuwe ontdekkingen van Lancaster erin te integreren, biedt het merk een ruime 
keuze aan SPF's en mooimakende texturen voor elk huidtype. Zo goed als nu, met de Satin Sheen Oil 
fast Tan Optimizer SPF30 of de Comfort Touch Cream Gentle Tan SPF 50, waren we nog nooit 
beschermd… 
 
‘Dare to tan’ met de nieuwe digitale campagne van Lancaster 
 
Uitzonderlijke middelen voor een uitzonderlijke lancering!  
 
De onbetwiste expert op het gebied van innovatieve zonbescherming biedt een complete 
onderdompeling in de wereld van een zongebruinde huid via een ongeëvenaarde hoeveelheid 
informatie op zijn website met onder andere interviews met verschillende experts (historicus, 
socioloog, dermatoloog, wetenschapper). In een interactief instructiefilmpje op de website 
www.lancaster-beauty.com geeft het merk antwoord op vragen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen met betrekking tot dit nieuwe tijdperk in zonbescherming.  
 

                                                 
1 Infrarood Technologie. 



Sun Beauty van Lancaster geeft ons het plezier van bruin worden terug. Met de nieuwe campagne 
"Dare to Tan"2 gaat het merk op zoek naar het ultieme genietmoment van vrouwen in de zon.  
 
Hiermee maakt Lancaster, als glamoureus zoncosmeticamerk, niet alleen een krachtig statement in 
de digitale media, maar roept het vrouwen ook op hun zonervaringen te delen via de tijdelijke blog op 
de website van Lancaster en via aufeminin.com in Frankrijk, Spanje en Italië. En vrouwen kunnen hun 
zonbeschermingsfactor nu ook bepalen via de iPhone-app van Lancaster. Sluit je ogen… en je bent al 
op vakantie. 
 

Contact : Vanessa Masliah, International PR Director Skincare, Lancaster, philosophy, Tel: +33-1-58-
71-76-93, Mob: +33-6-08-97-45-10 

 

                                                 
2 Dare to tan met de juiste zonbescherming van Lancaster. 


