
Soléderm®* helps 
fight free radical 
stress and skin 
redness following 
sensible, healthy 
sun exposure.

Soléderm®* helpt 
de huid herstellen 
bij vrije radicalen 
en roodheid na 
juiste, gezonde 
blootstelling aan 
de zon.  

THE ORIGINAL
Soléderm® delivers 
the unique benefits 
of MASQUELIER’s® 
Original OPCs,
as developed by 
Professor Jack 
Masquelier, directly  
to your skin.

HET ORIGINEEL
Soléderm® biedt 
de unieke voordelen 
van MASQUELIER’s®

Original OPCs
ontwikkeld door
Professor Masquelier,
direct op uw huid.

A PRODUCT OF/  
EEN PRODUCT VAN: 
I.N.C. Agency B.V.,  
De Zodde 16,  
1231 MB, Loosdrecht,  
The Netherlands.

MASQUELIER’s® Soléderm®  
& Anthogenol® are trademarks 
of / zijn merknamen van:  
International Nutrition 
Company B.V.,  
The Netherlands.

www.masqueliers.com
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While exposure 
to sunlight helps 
maintain healthy 
levels of Vitamin 
D, UV radiation in 
sunlight triggers the 
formation of free 
radicals in the skin, 
giving redness and 
increasing the risk 
of premature ageing. 
*Soléderm® provides 
MASQUELIER’s® 
Original OPCs, which 
has shown to fight 
free radical stress 
and reduce skin-
redness following 
exposure to UV. Its 
soft, moisturizing 
formula is intended 
for daily use 
following sensible, 
healthy exposure  
to sunlight.

Voor een gezonde 
dosis vitamine D  
zijn we afhankelijk 
van de zon. De 
UV-stralen van de 
zon produceren 
echter vrije radicalen 
in de huid, die het 
risico op vroegtijdige 
huidveroudering 
vergroten. 
*Soléderm® bevat 
MASQUELIER’s® 
Original OPCs, 
waarvan is 
aangetoond dat 
het de huid helpt 
herstellen bij vrije 
radicalen en roodheid 
na blootstelling aan 
UV. Haar zachte, 
hydraterende formule 
is bedoeld voor 
dagelijks gebruik 
na juiste, gezonde 
blootstelling aan 
de zon.
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MASQUELIER’s® Soléderm® DAILY APRES UV CRÈME  
frequently asked questions/ veelgestelde vragen.

Q  How do I apply MASQUELIER’s® Soléderm® for the  
best results?

A  Apply up to 3 times daily especially after outside exposure. 
Gently massage MASQUELIER’s® Soléderm® onto face, neck  
and décolletage.

V  Hoe kan ik MASQUELIER’s® Soléderm® het beste aanbrengen 
voor een optimaal resultaat?

A  Masseer MASQUELIER’s® Soléderm® in op gezicht, hals, 
decolleté en rug van de hand; lichaamsdelen die blootgesteld 
worden aan dagelijkse oxidatieve stress. Één tot drie maal daags 
aanbrengen, met name direct na blootstelling aan zonlicht.

Q  I have sensitive skin. Will MASQUELIER’s® Soléderm®  
be okay for my skin?

A  MASQUELIER’s® Soléderm® is recommended for most skin types, 
however if you are concerned try doing a small patch test on 
your wrist and wait 24 hours.

V  Ik heb een gevoelige huid. Kan ik MASQUELIER’s® Soléderm® 
gewoon gebruiken?

A  MASQUELIER’s® Soléderm® kan bij de meeste huidtypes worden 
ingezet. U kunt een test doen door Soléderm® op een klein stukje 
huid aan te brengen en 24 uur te wachten.

Q  Does MASQUELIER’s® Soléderm® offer sunprotection like  
a sun block?

A  No ... MASQUELIER’s® Soléderm® is a unique formula that 
is used after sun exposure to help visibly repair the signs 
of exposure to the sun on skin. It is proven to visibly reduce 
redness, soothe, moisturize and hydrate to help combat the 
visible signs of sun damage and premature skin aging after 
sensible, healthy sun exposure.

V  Heeft MASQUELIER’s® Soléderm® een UV-filter, zoals  
in een zonnebrandcrème?

A  Nee, MASQUELIER’s® Soléderm® bevat geen sunblock. De 
unieke formule van MASQUELIER’s® Soléderm® helpt uw huid 
herstellen na blootstelling aan oxidatieve stress, zoals zonlicht. 
De actieve ingrediënten hebben klinisch bewezen de huid te 
helpen roodheid te verminderen en haar te hydrateren. Zo helpt 
MASQUELIER’s® Soléderm® de nadelige effecten van UV-straling 
op uw huid tegen te gaan.

Q  What other things can I do to reduce sun damage?
A  When enjoying spending time in the sun wear a hat and sun 

block. Long sleeves and pants can also provide protection. Try 
limiting the time that you spend in the sun and avoid being out  
in the sun around midday when it is at it’s strongest.

V  Wat kan ik nog meer doen om schade van de zon te 
beperken?

A  Wanneer u geniet van de zon draagt u dan een hoed en gebruikt 
u een goede zonnebrandcrème. Lange mouwen en broek kunnen 
ook beschermingbieden. Probeert u de tijd in de zon te beperken.

Q  What makes MASQUELIER’s® Soléderm® work?
A  The primary ingredient in MASQUELIER’s® Soléderm® is 

MASQUELIER’s® Original OPCs. The powerful antioxidants found 
in MASQUELIER’s® Original OPCs help improve the visible signs of 
oxidative stress from the sun, helping skin look fresh and smooth.

V  Hoe werkt MASQUELIER’s® Soléderm®?
A  De actieve ingrediënten in Soléderm® zijn MASQUELIER’s® 

Original OPCs. Deze krachtige antioxidanten helpen dagelijkse 
oxidatieve stress te verminderen en neutraliseren vrije radicalen, 
zodat uw huid gezond ouder wordt.

Q  Is MASQUELIER’s® packaging environmentally responsible?
A  MASQUELIER’s® Soléderm® packaging is suitable for recycling.

V  Zijn de verpakking van MASQUELIER’s® natuurvriendelijk?
A  Ja, de verpakkingen van MASQUELIER’s® kunnen gerecycled 

worden.

Also from MASQUELIER’s®.  
The vascular system, especially the network of capillaries, 
nourishes the skin from the inside. So you might also like to try 
MASQUELIER’s® Anthogenol® food supplement, that helps maintain 
capillary health. 

Ook van MASQUELIER’s®. 
Ons vaatstelsel, met name de kleinste bloedvaten, is 
verantwoordelijk voor de voeding van de huid van binnenuit. 
Probeer daarom ook eens MASQUELIER’s® Anthogenol® 
voedingssupplement, welke de gezonde functie van deze kleine 
bloedvaatjes ondersteunt. 


