
 
 

Lancaster inova ao introduzir a sua nova protecção solar anti-
infravermelhos 

 
PARIS – Abril 17, 2012 / PRNewswire – Pioneiros em pesquisa solar há mais de 40 anos, Lancaster 
entra agora numa nova era de protecção solar, com uma descoberta que foi introduzida na sua nova 
linha Sun Beauty: Tecnologia Infravermelhos 1 . Num passo arrojado e à frente do seu tempo, 
Lancaster ruma ao ideal de aproveitar o sol sem o mínimo de sentimentos de culpa, graças à mais 
completa protecção solar oferecida pela marca. 
  
Para ver a nota de imprensa em formato multimédia, aceda 
à página web em baixo: 
 
http://www.multivu.com/mnr/53804-lancastersuncare-infraredtechnology 
 
Tecnologia Infravermelhos de Lancaster.  
 
Embora já tivéssemos o conhecimento dos danos provocados pelos raios UVA e UVB, foi ao observar 
a acção dos radicais livres, ao longo de mais de 15 anos, que os investigadores Lancaster 
descobriram um novo inimigo anti-idade: raios infravermelhos.  
 
Até agora, pouco se sabia sobre estes raios, invisíveis a olho nu. Penetram mais profundamente nas 
camadas da pele do que os raios ultravioleta e contribuem para o foto-envelhecimento e 
desenvolvimento de lesões no ADN.  
 
Em 2012, Lancaster ruma em direcção a um novo território ao lançar a sua protecção solar anti-
infravermelhos. Após mais de 300 ensaios e testes para desenvolver a sua combinação exclusiva de 
ingredientes activos da Tecnologia Infravermelhos, esta marca inovadora oferece uma solução eficaz 
para proteger contra estes raios, introduzindo uma nova geração em protecção solar. 
 
Lancaster devolve o sol às mulheres. 
 
As mulheres são unânimes: é quando estão bronzeadas que se sentem mais bonitas. Por isso, os 
Investigadores Lancaster têm uma única motivação: aproveitar apenas o melhor que o sol tem para 
oferecer. Graças à sua nova linha Sun Beauty, uma síntese completa de todos os princípios de 
beleza enriquecidos com a nova Tecnologia Infravermelhos, o especialista em sol foi bem sucedido a 
combinar o mais glamoroso dos bronzeados com a mais completa protecção solar de Lancaster. Com 
uma linha de 17 produtos essenciais, reformulados com todas as últimas descobertas de Lancaster, a 
marca oferece uma solução para cada tipo de pele através de várias combinações de SPFs e texturas 
embelezadoras. Agora, com Satin Sheen Oil Fast Tan Optimizer SPF 30 ou Comfort Touch Cream 
Gentle Tan SPF 50, nunca estivemos tão bem protegidas… 
 
Atreve-te a bronzear com a nova campanha digital de Lancaster 
 
Meios excepcionais para um lançamento excepcional!   
 
Como especialista indisputável em inovação solar, Lancaster oferece uma imersão total no mundo do 
bronzeado através de um documentário na internet sem precedentes, com uma variedade de 
especialistas (Historiadores, Sociólogos, Dermatologistas, Cientistas). A marca lendária cobre todos 
os tópicos relativos à nova era de protecção solar num vídeo educativo e interactivo no website 
www.lancaster-beauty.com.  
 
                                                 
1 Tecnologia anti-infravermelhos.  



Com Sun Beauty, Lancaster anuncia o regresso ao prazer de bronzear, ao procurar os melhores 
momentos das mulheres ao sol, com a sua nova campanha "Atreve-te a Bronzear!"2.  
 
Lancaster, não se limitou a fazer uma afirmação arrojada nos meios digitais… Agora, as mulheres 
podem também fazer o seu diagnóstico de sol com a aplicação de iPhone de Lancaster. Feche os 
olhos… é como se já estivesse de férias. 

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

 
 
 

                                                 
2 Atreve-te a bronzear, com a protecção solar Lancaster apropriada.  


