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SOLEIL PROTEXION

Soleil Protexion Anti-Aging 
Zonneverzorging Gelaat SPF 50+

Content Persdossier

      • Introductie
       • de  in SOLEIL PROTEXION       

• Skin Aging
      • Beschermd zonnen met RoC®
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Een heel jaar lang kijken we, jong en oud, uit naar die warme 
momenten in de zon. Genietend met een boek, spetterend in het water 
van het zwembad of glijdend op ski’s; de zon doet deugd en laat een 
mooi kleurtje achter. Maar naast al die positieve effecten brengt de zon 
ook enkele minder leuke verschijnselen met zich mee. De zon droogt 
de huid uit en werkt huidverouderend, UVA- en UVB-stralen trachten 
onze huid binnen te dringen. Verbranding, rimpels, vlekjes of erger zijn 
het gevolg.

NIEUW

Bovenop de hoogwaardige lijn zonneproducten die bovenstaande 
gevaren tegengaat introduceert RoC® nu Soleil Protexion  
Anti-Aging Zonneverzorging Gelaat SPF 50+ .  
De eerste anti-aging zonnecrème* die vier tekenen van  
huidveroudering veroorzaakt door de zon tegelijk aanpakt:  
rimpels, bruine vlekjes, doffe teint en dehydratatie.  
Ontdek alles in ons bijgevoegd USB-persdossier en probeer  
het vooral zelf!

Veel (en veilig) zonplezier!

 

RoC® Soleil Protexion Anti-Aging  
Zonneverzorging Gelaat  

SPF 50+

NIEUW

RoC® beschermt u!

* van RoC®

FoR immediAte ReleASe

PR Agency: mail: roc@roc-press.be or +32(0)479 692 809
Johnson & Johnson: Charlotte Giroud cgiroud1@ITS.JNJ.com or +32 (0)474 556 706

Beschikbaar in uw apotheek vanaf mei 2011
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RoC® beschermt u!

De “  ” in RoC® 
Om iedereen te laten genieten van de zon brengt RoC® een lijn zonneproducten 
die niet alleen optimaal beschermen maar tegelijk ook huidverzorgend werken en 
huidveroudering helpen tegen te gaan.  

In dit persdossier stellen wij deze producten graag aan u voor en introduceren wij 
Soleil Protexion Anti-Aging Zonneverzorging Gelaat SPF 50+. Deze allereerste 
anti-aging zonnecrème* pakt vier tekenen van huidveroudering veroorzaakt door  
de zon tegelijk aan: rimpels, bruine vlekjes, doffe teint en dehydratatie. 

In samenspraak met apothekers geven we u ook nog enkele tips mee om veilig te 
zonnen en uiteraard kon ons nieuw product niet ontbreken in dit pakket zodat u het 
zelf kan ontdekken.

 

* van RoC®
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RoC® beschermt u!

De “  ” in RoC® 
De “+” in RoC® Soleil Protexion+ staat voor de bescherming die de hoogstaande, 
allround zonneproducten van RoC® bieden, gecombineerd met een volwaardige en 
comfortabele huidverzorging.

Deze drie pijlers helpen samen het hoofd te bieden aan de negatieve effecten van  
de zon op een gebruiksvriendelijke en aangename manier.

PIjlER 1
  

Vooruitstrevende multi-bescherming formule tegen schadelijke UVA/ UVB-stralen, 
‘vrije radicalen’ en huidveroudering.

PIjlER 2
Huidverzorging  
Vitaliserende onderdelen die de huid verzorgen, voeden en hydrateren met een 
gezonde, soepele huid tot gevolg. Breed aanbod voor elk huidtype.

PIjlER 3
Aangename textuur  
Een aangename textuur voor een betere applicatie. Gebruiksgemak en comfort 
zorgen voor beter insmeren en dus een betere bescherming.
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VERFRISSENDE ZoNNEmElk 
SPRAy 24U hyDRAtAtIE 
SPF 30, SPF 50+ 
€ 18,50 en € 19,80

lotIoN VooR  
EEN lANGDURIGE  
BRUINE tEINt 
€ 14,20

BoDy ZoNNEmElk VooR  
DE GEVoElIGE hUID  
hoGE tolERANtIE 
SPF 50+ 
€ 18,20

ZoNNEStICk  
lIPPEN  
SPF20 
€ 7,95

kIDS hyDRAtERENDE 
ZoNNESPRAy  
SPF 50+ 
€ 19,80

VERZAChtENDE  
EN hERStEllENDE
BAlSEm 
€ 14,20

VERStUIVER  
mUltI-PoSItIES 
SPF 30 SPF 50 
€ 16,70 en € 18,20
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NoRmAlE oF 
GEmENGDE hUID 
SPF 50+ 
€ 15,50 

GEVoElIGE hUID
hoGE tolERANtIE  
SPF 50+ 
€ 16,70

tEGEN BRUINE 
VlEkjES  
SPF 50+ 
€ 16,70

ANtI-AGING  
ZoNNEVERZoRGING  
SPF 50+
€ 17,50
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RoC® beschermt u!

GElAAt
NieUW! 

Als hero van dit persdossier stellen wij u met fierheid de Soleil Protexion  
Anti-Aging Zonneverzorging Gelaat SPF 50+ voor. De allereerste anti-aging 
zonnecrème* die vier tekenen van huidveroudering veroorzaakt door de zon  
tegelijk helpt aan te pakken: rimpels, bruine vlekjes, doffe teint en dehydratatie. 

•  NieUW Edelweiss Alpine Plant extract werkt als antioxidant om  
DNA-schade te helpen tegengaan

•  zeer hoge bescherming: geoctrooieerde combinatie van zonnefilters  
blokkeert meer dan 95% van de UVA- en UVB-stralen

•  actief tegen bruine vlekjes: een complex van soja helpt de productie  
van melanine te reguleren wat verantwoordelijk is voor het verkleuren  
van de huid

•  de smeltende textuur die niet plakt en niet vettig is, wordt snel opgenomen  
en laat geen witte sporen achter

RoC®    Zonneverzorging Gelaat tegen Bruine Vlekjes  
SPF 50+
Speciaal ontworpen voor huidtypes die gevoelig zijn aan het ontstaan van bruine 
vlekjes. Deze unieke, waterbestendige zonnebescherming bevat actieve soja die 
helpt de productie van melanine te reguleren. Het ontstaan van bruine vlekjes 
wordt hierdoor afgeremd en de teint van de huid wordt geëgaliseerd. De zachte, 
aangename textuur zorgt voor een optimale hydratatie en maakt dat de crème 
tijdens de zomermaanden ook prima als dagcrème te gebruiken is. 

* van RoC®
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RoC® beschermt u!

RoC®    Zonneverzorging Gelaat voor de Gevoelige  
Huid Hoge tolerantie SPF 50+
Deze comfortabele, zachte zonnecrème met beschermingsfactor 50+ heeft een 
formule op maat van de gevoelige huid. De crème bevat geen parabenen en is 
ongeparfumeerd. De formule, verrijkt met een exclusief plantaardig extract  
Feverfew, kalmeert de huid ook aanzienlijk.
Deze formule bestaat eveneens in een melk voor het lichaam:  
Body Zonnemelk voor de gevoelige huid SPF 50+ Hoge tolerantie.

RoC®    Zonneverzorging voor het Gelaat Normale
of Gemengde Huid
Deze comfortabele, zachte zonnecrème met beschermingsfactor 50+ is ideaal voor 
de normale en gemengde huidtypes. De crème zorgt voor een optimale hydratatie  
en een hoge bescherming. De samenstelling is subtiel geparfumeerd.

RoC®    Zonnestick lippen SPF 20
Deze zonnestick met een zijdezachte verfijnde textuur is ontworpen om de lippen  
te beschermen en te hydrateren.  

BoDy
UPGRAde! 

De zonnesprays voor het hele lichaam kregen een versterkte formule, zowel 
voor volwassenen als voor kinderen. De lotion is nu extra water-resistent, nog 
makkelijker smeerbaar en bevat geen parabenen.
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RoC® beschermt u!

RoC®   Verfrissende Zonnemelk Spray 24 u. Hydratatie  
SPF 30, SPF 50+, Kids Hydraterende Zonnespray SPF 50+
Deze handige sprays komen versterkt naar voren in dit gamma met drie formules  
op maat. De verpakkingen met handige pompverstuiver zijn uiterst handig in 
gebruik, zeker bij het insmeren van kinderen. De speciale KIDS formule SPF 50+ 
bevat net zoals de andere sprays geen parabenen en is ongeparfumeerd voor een 
betere tolerantie.

RoC®   verstuiver multi-Posities SPF 30 en SPF 50 
Deze luchtige, frisse zonneverzorging zorgt ook voor verkoeling op hete 
zomermomenten. Deze flacon kan vanuit alle posities worden gebruikt, en is zo 
handig om zelf bij alle plekjes te kunnen. Na het aanbrengen hoeft de emulsie niet 
te worden uitgesmeerd. Door de vederlichte samenstelling en het gebruiksgemak is 
deze zonneverzorging ook zeer geliefd bij mannen.

AFtERSUN

RoC®   After sun lotion voor een langdurige Bruine teint
Deze zijdezachte aftersun melk voedt en kalmeert de huid, en zorgt er voor dat  
het bruiningsproces van de huid wordt verlengd. 

RoC®   Verzachtende en Herstellende Aftersun Balsem
Deze rijke balsem voor na het zonnen helpt voelbaar de huid verkoelen en 
herstellen. De ongeparfumeerde samenstelling hydrateert, verzacht en kalmeert,  
en is voor zowel gelaat als lichaam te gebruiken.
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RoC® beschermt u!

SkIN AGING

De zon is soms een verraadster. Eerst helpt ze je onmiddellijk mooi worden,  
en dan laat ze je verouderen. RoC® heeft het perfecte tegengif gevonden en 
integreert nu de knowhow van de RoC® anti-aging crèmes in de lijn zonneproducten.

Het verouderingsproces van de huid is voor 20 % te wijten aan intrinsieke oorzaken 
-het verstrijken van de tijd- en voor 80 % aan extrinsieke oorzaken zoals de zon, 
roken, een slecht dieet of stress. De belangrijkste redenen hebben we dus zelf in 
de hand. Een gezonde levensstijl kunnen we onszelf opleggen door te stoppen met 
roken of meer groenten te eten, maar de zon kunnen we natuurlijk niet mijden en 
waarom zouden we ook? De zon is de levensbron van alles, ze schenkt ons warmte 
en laat ons toe het buitenleven te exploreren.

Naast alle goeds wat de zon ons schenkt is het dus belangrijk ons te beschermen 
tegen de schadelijke effecten zodat we kunnen blijven genieten, en tegelijk het 
verouderingsproces van de huid afremmen.

De twee boosdoeners van dienst bij deze ‘foto-veroudering’ zijn de UVB- en de  
UVA-stralen waartegen we ons moeten beschermen.  

•  UVB-stralen beschadigen de oppervlakte van de huid en zijn de voornaamste 
oorzaak van zonnebrand.

•  UVA-stralen dringen dieper door in de huid waarbij ze het onderhuids 
collageen en elastine aantasten. Ouderdomsverschijnselen zoals rimpels  
en bruine vlekjes zijn het gevolg.

•  UVB- en UVA-stralen zijn mogelijke oorzaken van huidkanker. Een bijkomende 
factor waartegen we ons dienen te wapenen is het begrip ‘vrije radicalen’.

RoC® helpt tegen deze oorzaken te beschermen door jarenlange expertise en 
innoverend onderzoek naar nieuwe componenten.
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BESChERmD  ZoNNEN mEt RoC® 

Door innoverende studies van de laatste jaren en het hierdoor vergaren van kennis 
over de schadelijke effecten van UV-straling op de huid, hebben de zonneproducten 
veel aandacht gekregen. Het ontwikkelen van nieuwe, veiligere crèmes kwam 
daardoor in een stroomversnelling op de Research and Development afdeling van 
RoC®, maar ook de wetgever bleef niet achter. Op Europees niveau werden bindende 
afspraken gemaakt over een eenduidige etikettering en de verplichte verhoudingen 
tussen UVA- en UVB-bescherming. Zo wordt het voor de consument een pak 
eenvoudiger om producten te vergelijken en uiteindelijk het juiste te kiezen.
Wij zetten één en ander op een rijtje:

tips and tricks
•  Breng het zonneproduct aan vóór blootstelling aan de zon.
•  Vermijd de zon tijdens de middaguren in de zomer.
•  Regelmatig smeren, vooral na zweten, zwemmen of afdrogen.
•  Kinderen hebben een zeer hoge factor nodig én beschermende kledij.
•  Stel geen baby’s en jonge kinderen direct aan de zon bloot.

tips van de Apotheker
•  Een zonneproduct dient ter bescherming van de huid en niet als middel om 

langer te zonnebaden.
•  Voldoende product aanbrengen (2 mg/cm²). Alleen zo krijg je de bescherming 

die overeenkomt met de SPF-factor op de verpakking.
•  Kies een gepast product in functie van fototype en indicatie. Bleke of donkere 

huidtypes, mensen met sproeten of acne: je kiest best een crème die bij je 
past.

•  Kies een cosmetisch product. Sowieso aangenamer in gebruik en de kans  
op irritatie of een onbewuste allergie is minimaal.

•  De UVA-factor moet minstens een derde bedragen van de UVB-factor (=SPF).

Contact :  PR Agency: mail: roc@roc-press.be or +32(0)479 692 809 
Johnson & Johnson: Charlotte Giroud: cgiroud1@ITS.JNJ.com or +32 (0)474 556 706


