




UW HUIDVERZORGING 
NAAR EEN HOGER PLAN
MET DE KRACHT VAN WETENSCHAP



Bij ZO® SKIN HEALTH streven wij ernaar een uitgebreid assortiment aan 

oplossingen aan te bieden die de gezondheid van uw huid herstellen. Of 

het nu gaat om het corrigeren van beschadiging door de zon en pigmentatie 

of om het voorkomen van nieuwe beschadiging + bescherming tegen 

toekomstige beschadiging, ZO® beschermt u. 



HERSTEL VAN DE 
HUIDGEZONDHEID

EEN SYSTEMATISCHE AANPAK 

ZO® biedt een even eenvoudige als allesomvattende 
aanpak voor het herstel en behoud van een gezonde huid.

STAP 1 GETTING SKIN READY™ 

Een gezonde huid begint altijd bij de basis. De huid wordt in de meest gezonde,  
uitgebalanceerde toestand teruggebracht voor een heldere huidtoon, ongeacht het 
huidtype.

STAP 2 VOORKOMEN + CORRIGEREN

Een compleet assortiment aan producten die bijdragen aan de correctie van 
huidproblemen, zoals acne + rosacea of hyperpigmentatie + huidveroudering, en 
die beschermen tegen toekomstige beschadiging.

STEP 3 BESCHERMEN

ZO® sunscreens bieden Triple-Spectrum Protection™ en beschermen tegen  

beschadiging door zon + licht. 



GETTING SKIN READY
TM

 
Reinigen. Exfoliëren. Herstellen.

STAP 1
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STAP 1 GETTING SKIN READY™

GENTLE CLEANSER 
ALLE HUIDTYPEN

EXFOLIATING CLEANSER
NORMALE TOT VETTE HUID

Een effectief mengsel van glycerine 
en botanische extracten dat talg en 
onzuiverheden zacht verwijdert en de huid 
vitaal en gehydrateerd achterlaat.

200 mL / 6,7 Fl. Oz.

Deze zachte exfoliating cleanser verwijdert 
vuil en talg op het huidoppervlak. Terwijl 
microbolletjes de poriën openen, biedt 
vitamine E de goede eigenschappen van 
antioxidanten.

200 mL / 6,7 Fl. Oz.

HYDRATING CLEANSER
NORMALE TOT DROGE HUID

Een cleanser met dubbele werking die op basis 
van glycerine en allantoïne de gevoelige huid 
verzacht en talg en make-up verwijdert.

200 mL / 6,7 Fl. Oz.

REINIGEN

• Normaliseren van de huid met behulp van 
passende reiniging

• Verwijderen van onzuiverheden op het 
huidoppervlak

EXFOLIËREN

• Bevorderen van exfoliatie voor een betere
  circulatie
• Verbeteren van de penetratie van producten
• Verwijderen van dode huidcellen

HERSTELLEN

• Reguleren van talg
• Herstellen van pH-waarde
• Verzachten van droge huid

Reinigen
ZO® GSR™   

GSR™ is de essentiële eerste stap 

op weg naar een gezonde huid.  

Het is een eenvoudig systeem 

waarin reinigende, exfoliërende 

en herstellende fasen elkaar 

versterken om de huid terug te 

brengen in gezonde toestand en 

de effectiviteit van preventieve 

en corrigerende producten te 

optimaliseren.



EXFOLIATING POLISH

Magnesiumkristallen exfoliëren dode  
huidcellen en zorgen voor een heldere,  
gladdere en egalere huidtoon.

Nettogewicht 65 g / 2,3 Oz.

DUAL ACTION SCRUB

Dubbelwerkende exfoliatie voor de 
verwijdering van dode huidcellen en 
poriënverstoppend overtollig talg op het 
huidoppervlak. 

Nettogewicht 116 g / 4 Oz.

COMPLEXION RENEWAL PADS

Vochtige pads minimaliseren talg op het 
huidoppervlak en verwijderen poriënverstop-
pende dode huidcellen en vuil.

60 pads

OIL CONTROL PADS
ACNE TREATMENT

CALMING TONER
pH BALANCER

Deze oil control pads met 2% salicylzuur 
vormen een krachtige preventie tegen acne 
en minimaliseren de aanwezigheid van talg 
op het huidoppervlak en de zichtbaarheid 
van poriën.  

60 pads

Kalmerende, pH-gebalanceerde toner  
die onzuiverheden verwijdert en de  
kwetsbare en gevoelige huid revitaliseert.

180 mL / 6 Fl. Oz.

Exfoliëren

Herstellen
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VOORKOMEN 
+ 

CORRIGEREN 
Anti-Aging. Verheldering. Roodheid. Acne.

STAP 2
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DAILY POWER DEFENSE ILLUMINATING AOX SERUM

FIRMING SERUM

Dit krachtige serum beschermt tegen 
negatieve milieu-invloeden en vroegtijdige 
tekenen van veroudering door de huid te 
hydrateren en het herstel van de huidbarrière 
te ondersteunen.

50 mL / 1,7 Fl. Oz.

Dit geconcentreerde antioxidant serum biedt 
geavanceerde antioxidant ondersteuning 
en lichtgewicht hydratatie terwijl de huid 
zichtbaar verheldert met een stralende finish. 

50 mL / 1,7 Fl. Oz.

Dit lichtgewicht serum, met ZCORE™ 
complex, ondersteunt de zichtbare verbetering 
van stevigheid en verslapping, voor een meer 
gedefinieerde gezichtscontour. 

47 mL / 1,6 Fl. Oz.

10% VITAMIN C SELF-ACTIVATING

Deze werkzame anti-aging dosis vitamine 
C verheldert en herstelt de structuur van 
de huid voor een nog egalere huidtoon en 
vermindert fijne lijntjes en rimpels voor een 
stralende huid. 

50 mL / 1,7 Fl. Oz.

VOORKOMEN + 

CORRIGEREN   

Producten voor de behandeling 

van specifieke huidproblemen. 

Hierbij gaat het om producten 

die ofwel onderdeel uitmaken 

van preventieve dagelijkse 

huidverzorgingsprogramma's 

die de huid gezond houden 

en toekomstige beschadiging 

voorkomen ofwel van agressieve 

programma's gericht op reparatie 

en herstel. 

STAP 2 VOORKOMEN + CORRIGEREN / ANTI-AGING
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ZO® producten worden gekenmerkt door 
de inzet van een scala aan ingrediënten, 
zoals onder andere krachtige retinolen, 
alfa-hydroxyzuren, groeifactoren en vitamine 
C, en staan zo garant voor een uitgebreid 
aanbod aan producten voor herstel van de 
meest uiteenlopende huidproblemen. 

10% VITAMIN C
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INSTANT PORE REFINER

Door de krachtige ZO-RRS2™ en ZOX12™ 
complexen te combineren zorgt dit 
lichtgewicht serum voor kleinere poriën, 
een gladde textuur en minder talg op het 
huidoppervlak voor een direct matte finish.

Nettogewicht 29 g / 1 Oz.

RADICAL NIGHT REPAIR

Deze anti-aging behandeling met 1% retinol 
verbetert de textuur en ongelijkmatige 
pigmentatie en vermindert fijne lijntjes en 
rimpels voor een jongere huidtoon. 

60 mL / 2 Fl. Oz.
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1% RETINOL

WRINKLE + TEXTURE REPAIR

Onze wrinkle + texture repair crème  
met retinol en antioxidanten vermindert fijne 
lijntjes en rimpels en draagt bij aan zichtbare 
verbeteringen van de textuur, stevigheid en 
kleur van de huid. 

50 mL / 1,7 Fl. Oz.

GROWTH FACTOR SERUM

Deze lichtgewicht gel met ZPRO® complex 
ondersteunt de huidverjonging, vermindert 
de zichtbaarheid van expressierimpels 
en -lijnen en biedt bescherming tegen 
vroegtijdige tekenen van huidveroudering.  

30 mL / 1 Fl. Oz.

EXFOLIATION ACCELERATOR

Dit complex op basis van glycol- en melkzuur 
exfolieert cellen en kalmeert de huid dankzij 
een verzachtend mengsel van aloë, groene 
thee en kamille met een heldere huid en 
open poriën als resultaat. 

50 mL / 1,7 Fl. Oz.

ENZYMATIC PEEL

Deze verjongende peeling voor thuisgebruik 
verzacht en hydrateert de huid voor een glad-
de textuur en een stralende uitstraling.  

50 mL / 1,7 Oz.
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0,5% RETINOL
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STAP 2 VOORKOMEN + CORRIGEREN / ANTI-AGING

DAILY SKINCARE PROGRAM INHOUD

Indicatie: Dagelijks huidverzorgingsprogramma 

De eerste beschermingslinie tegen fijne lijntjes en rimpels is de huid gehydrateerd 
houden en beschermen tegen beschadiging door blootstelling aan de zon. Het begint met 
 een basisprogramma waarin gebruik wordt gemaakt van hoge niveaus aan werkzame 
ingrediënten die de strijd aanbinden met het natuurlijke verouderingsproces. Het dagelijks 
huidverzorgingsprogramma is onmisbaar in de dagelijkse huidverzorging en versterkt en 
behoudt een gezond uitziende huid. Het is specifiek gericht op:

• Het vasthouden van een jong uitziende huid 
• Het voorkomen van toekomstige beschadiging door de huid te beschermen tegen  
   blootstelling aan de zon
• Het verbeteren en behouden van de uitstraling van een egale huidtoon en fijnere poriën
• Het op peil houden van de hydratatie van de huid

Exfoliating Cleanser 60 mL / 2 Fl. Oz. 
Exfoliating Polish 16,2 g / 0,57 Oz. 
Complexion Renewal Pads 30 Pads 
Daily Power Defense 30 mL / 1 Fl. Oz.

DE FEITEN OVER HUIDVEROUDERING

Leeftijd. Erfelijke eigenschappen. Voeding. Stress. Milieu. Zon. Allemaal factoren die in de loop van de tijd 

bijdragen aan de zichtbare tekenen van huidveroudering, zoals de zichtbaarheid van  fijne lijntjes, rimpels, 

dofheid, ongelijkmatige huidtoon  en verlies van natuurlijke hydratatie. De ZO® levensfaseprogramma's zijn 

specifiek gericht tegen zowel de zichtbare tekenen als de belangrijkste triggers van huidveroudering in iedere 

levensfase. 

DAILY SKINCARE PROGRAM

ANTI-AGING PROGRAM

AGGRESSIVE ANTI-AGING  
PROGRAM 

ZICHTBARE TEKENEN ZO® OPLOSSING BIOLOGISCHE ACTIVITEIT

• Vroegtijdige fijne lijntjes
• Dofheid en dehydratatie 
• Vergrote poriën

• Fijne lijntjes en vroegtijdige tekenen van 
  rimpels
• Vroegtijdige verslapping rond de ogen 
• Ongelijkmatige huidtoon

•  Ruwe textuur
•  Overmatige verslapping rond de ogen,  
  veel fijne lijntjes en  rimpels, dehydratatie 
•  Overmatig ongelijkmatige huidtoon en      
  ouderdomsvlekken

• Trage huidvernieuwing
• Verminderde hydratatie 
• Hoge mate van activiteit van de talgklier

• Vermindering in productie van collageen en  
  elastine
• Vrij aanzienlijke afname in hydratatieniveau 
• Ongelijkmatige pigmentatieverspreiding

• Gebrek aan celuitwisseling en natuurlijke  
  exfoliatie
• Aanzienlijke vermindering in productie van  
  collageen en natuurlijke hydratatie 
• Ernstig ongelijkmatige pigmentatie- 
  verspreiding
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Exfoliating Cleanser 60 mL / 2 Fl. Oz. 
Exfoliating Polish 16,2 g / 0,57 Oz. 
Complexion Renewal Pads 30 Pads 
Daily Power Defense 30 mL / 1 Fl. Oz. 
Growth Factor Serum 30 mL / 1 Fl. Oz.

Hydrating Cleanser 60 mL / 2 Fl. Oz. 
Exfoliating Polish 16,2 g / 0,57 Oz. 
Complexion Renewal Pads 30 Pads 
Daily Power Defense 30 mL / 1 Fl. Oz. 
Radical Night Repair 30 mL / 1 Fl. Oz. 
Renewal Crème 50 mL / 1,7 Fl. Oz.

AGGRESSIVE ANTI-AGING PROGRAM

Indicatie: Ernstige huidveroudering

Diepere lijnen en rimpels, hyperpigmentatie (ouderdomsvlekken, zonbeschadiging) en 
verdunning van de huid met verminderde elasticiteit/stevigheid zijn allemaal verschijnselen 
die vragen om een agressieve behandeling. Het agressieve anti-aging programma bestaat 
uit krachtige formules met enzymen, een functionele hydrator en antioxidanten met hoge 
concentraties retinol - een topisch ingrediënt dat de effecten van zowel milieugerelateerde 
als chronologische huidveroudering aantoonbaar tegengaat. Het programma is specifiek 
gericht op:

• Het verminderen van de zichtbaarheid van diepe lijntjes en rimpels
• Het minimaliseren van de zichtbaarheid van hyperpigmentatie en “ouderdomsvlekken”
• Het bevorderen van een egaal uitziende huidtoon
• Het versterken van de huid door de hydratatie op peil te houden
• Het vasthouden van resultaten behaald met behulp van laser- of medische behandelingen

ANTI-AGING PROGRAM

Indicatie: Huidveroudering

Dit gemiddeld agressieve programma met geavanceerde anti-aging ingrediënten is 
ontworpen om bij te dragen aan vermindering van de zichtbaarheid van vroegtijdige 
of ernstige tekenen van milieugerelateerde of chronologische huidveroudering. Het 
anti-aging programma maakt gebruik van ingrediënten met een sterke werking, 
geconcentreerde formules en agressieve afleveringssystemen om de algehele uitstraling 
van de huid te verbeteren en bescherming te bieden tegen vroegtijdige beschadiging. Het 
is specifiek gericht op:

• Het verminderen van de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels 
• Het bevorderen van een egale huidtoon en verfijnde poriën 
• Het behouden van een jong uitziende huid  
• Het voorkomen van vroegtijdige huidbeschadiging door bescherming tegen de   
   schadelijke effecten van de zon

INHOUD

INHOUD
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HYDROCHINON
Hydrochinon is uiterst effectief bij de behandeling van gemiddelde tot 
ernstige hyperpigmentatie, met name melasma. Dit krachtige complex 
remt de productie van melanine en verlicht huidaandoeningen zoals 
chloasma, sproeten, levervlekken en zonbeschadiging. De maximale 
behandelperiode bij programma's met hydrochinon mag niet langer vijf 
maanden zijn om ontstekingen, rebound-hyperpigmentatie en verminderde 
tolerantie te voorkomen. Na afloop van deze behandelperiode kunnen 
cliënten hun behaalde resultaten behouden met behulp van het ZO® 
verhelderingssysteem zonder hydrochinon.

ZONDER HYDROCHINON  
Voor cliënten die een effectieve behandeling van hyperpigmentatie willen 
zonder hydrochinon is het ZO® portfolio van verhelderende producten 
zonder hydrochinon de beste keuze. Deze huidverhelderende behandelingen 
verhelderen en egaliseren de huidtoon snel, minimaliseren roodheid, 
verbeteren de huidskleur en bestrijden tekenen van huidveroudering.

DE VOORDELEN VAN BEHANDELINGEN ZOWEL 

MET ALS ZONDER HYDROCHINON

RETINOL SKIN BRIGHTENER

Dit effectieve retinolmengsel vermindert 
de zichtbaarheid van een ongelijkmatige 
huidtoon en ouderdomsvlekken en biedt de 
bescherming van antioxidanten voor een 
heldere huidtoon.  

50 mL / 1,7 Fl. Oz.

STAP 2 VOORKOMEN + CORRIGEREN / VERHELDERING

VERKRIJGBAAR 
IN

1%, 0,5%, 0,25%

RETINOL

ZONDER

HQ

BRIGHTALIVE®  SKIN BRIGHTENER

Deze skin brightener zonder retinol is 
samengesteld voor een egale huidtoon, 
vermindering van donkere vlekken en herstel 
van de hydratatie en kalmeert en verzacht de  
geïrriteerde huid. 
50 mL / 1,7 Fl. Oz.

SUPERIEURE TECHNOLOGIE 

Het is een van de belangrijkste doelstellingen van ZO® om gebruik 

te maken van de meest effectieve beschikbare ingrediënten – met 

de beste resultaten als einddoel. De Brightalive® technologie 

voorziet in een baanbrekend mengsel aan ingrediënten die 

verkleuring op zeven manieren tegengaan en resulteren in 

ongekende resultaten zonder irritatie of een prikkelend gevoel.  
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DR. ZEIN E. OBAGI, MD, DERMATOLOOG, INNOVATOR EN OPRICHTER VAN

ZO SKIN HEALTH, INC.
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STAP 2 VOORKOMEN + CORRIGEREN / VERHELDERING

GERICHTE PROGRAMMA'S

Deze uitgebreide programma's zijn speciaal ontwikkeld als oplossingen voor een aantal van de meest 

veelvuldig voorkomende huidproblemen. ZO® biedt programma's aan met oplossingen voor verheldering, 

in combinatie met, maar ook zonder hydrochinon; therapeutische behandelingen voor rode, gevoelige huid; 

acnepreventie en -behandeling.
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Gentle Cleanser  60 mL / 2 Fl. Oz. 
Exfoliating Polish  16,2 g / 0,57 Oz. 
Complexion Renewal Pads  30 Pads 
Daily Power Defense  30 mL / 1 Fl. Oz. 
Brightalive® Skin Brightener  30 mL / 1 Fl. Oz.

SKIN BRIGHTENING PROGRAM

Indicatie: Programma voor huidverheldering 

Dit huidverhelderende programma bestaat uit een skin brightener zonder retinol die de 
huidtoon verheldert en verkleuringen vermindert, terwijl een werkzame dosis vitamine C 
de vorm van de huid herstelt en de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels vermindert.  

Mild genoeg voor dagelijks gebruik.

SKIN BRIGHTENING PROGRAM + TEXTURE REPAIR

Indicatie: Programma voor huidverheldering + textuurherstel

Door Zein Obagi, MD, ontwikkelde dit systeem voor vermindering van de zichtbaarheid van 
hyperpigmentatie zonder gebruik te maken van hydrochinon. Specifiek ontwikkeld voor het 
bevorderen van een gladde, egale huidtoon. Er worden werkzame retinol, skin brighteners, 
vitamine C en antioxidanten afgegeven om de huidtoon snel te verhelderen  
en te egaliseren en de uitstraling, textuur en stevigheid van de huid te verbeteren.

• Ideaal voor het verbeteren van de zichtbaarheid van hyperpigmentatie na afloop van  
   een behandeling met hydrochinon, ls hydrochinon wordt afgeraden of als dagelijkse  
   verzorging
• Voor gebruik na een programma met hydrochinon van vijf maanden
• Voor gebruik als bleaching niet gewenst is en een gelijkmatige huidskleur het doel is
• Effectief voor het verminderen van de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels

INHOUD

Retinol Skin Brightener 30 mL / 1 Fl. Oz. 
Brightalive® Skin Brightener  30 mL / 1 Fl. Oz. 
Wrinkle + Texture Repair  30 mL / 1 Fl. Oz. 
Daily Power Defense  30 mL / 1 Fl. Oz.

INHOUD
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Exfoliating Cleanser 200 mL / 6,7 Fl. Oz. 
Exfoliating Polish 65 g / 2,3 Oz. 
Complexion Renewal Pads 60 Pads 
Complexion Clearing Masque 85 g / 3 Oz.

INHOUD

ACNE CONTROL CORRECT + CONCEAL

Deze uiterst krachtige formule met 
10% gemicroniseerd benzoylperoxide 
minimaliseert en behandelt wondjes door 
acne, reguleert talg en bacteriën, verzacht 
de huid en voorkomt toekomstige acne.  
60 mL / 2 Fl. Oz.

Deze gerichte, topische behandeling met 2% 
salicylzuur valt acneveroorzakende bacteriën  
aan, camoufleert onzuiverheden met een 
langdurige matte finish en vermindert de 
zichtbare tekenen van acne.

Nettogewicht 2,5 g / 0,09 Oz.

COMPLEXION CLEARING 
MASQUE

Dit natuurlijke, op klei gebaseerde masker 
met 10% sulfer behandelt en voorkomt acne, 
reinigt verstopte poriën, absorbeert overtollig 
talg op het huidoppervlak en hydrateert de 
huid. 
Nettogewicht 85 g / 3 Oz.

STAP 2 VOORKOMEN + CORRIGEREN / ACNE

VERKRIJGBAAR IN

LIGHT &
MEDIUM

COMPLEXION CLEARING PROGRAM

Indicatie: Programma voor voorkomen + behandelen van acne

Als de exfoliatie van de huid niet naar behoren functioneert, stapelen zich dode huidcellen 
op het huidoppervlak en in de poriën op. Deze dode huidcellen vermengen zich vervolgens 
met opgehoopt talg waardoor de poriën verstopt raken, met zwarte en witte comedonen als 
gevolg. Het programma voor het voorkomen + behandelen van acne bestaat uit essentiële 
ingrediënten om enerzijds de talgactiviteit te remmen en talg op het huidoppervlak af te 
breken en anderzijds om dode huidcellen te exfoliëren voor reparatie van huidbeschadigingen, 
poriën te verkleinen en de huidtextuur te verbeteren. Het is specifiek gericht op:

• Het reguleren van de productie van overtollig talg
• Het verwijderen van dode huidcellen
• Het stimuleren van een gezonde celvernieuwing
• Het bevorderen van de natuurlijke productie van collageen
• Het kalmeren en verzachten van ontstoken en geïrriteerde huid
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Indicatie: Systeem voor normalisatie van de huid & therapeutische behandeling voor 
rode, gevoelige huid

Het ZO® normalisatiesysteem is een complete selectie van producten voor een rode, 
gevoelige huid. Het systeem bestaat onder andere uit Rozatrol®, een multimodale 
behandeling die de zichtbare symptomen geassocieerd met rosacea verlicht.

ROZATROL®

Dit serum met ZO-RRS2™ complex is geschikt 
voor de behandeling van rode, gevoelige 
huid, vermindert overtollig talg om de huid te 
normaliseren en exfolieert de huid om tekenen 
van vroegtijdige huidveroudering te voorkomen

.  
50 mL / 1,7 Fl. Oz.

BEHANDELING VOOR RODE, GEVOELIGE HUID

Bijna 80% van de rosacea-patiënten geeft aan meer dan één 

geneesmiddel te gebruiken om de aandoening te bestrijden. 

Rozatrol® bevat een multiplex aan ingrediënten die de zichtbare 

symptomen geassocieerd met rosacea verlichten – in één tube.

De multimodale behandeling normaliseert de huid door overtollig 

talg, dat kan resulteren in ontstekingen, te verminderen. Het biedt 

ultrazachte exfoliatie, ondersteunt optimale microcirculatie en 

voorkomt de tekenen van vroegtijdige huidveroudering.

Deze foto's 
laten een 
vermindering 
in de ernst van 
de symptomen 
van rosacea, 
flushing en 
roodheid 
zien na een 
behandeling 
van zes weken.

VOOR NA

STAP 2 VOORKOMEN + CORRIGEREN / ROODHEID

SKIN NORMALIZING SYSTEM INHOUD

Gentle Cleanser 60 mL / 2 Fl. Oz. 
Exfoliating Polish 16,2 g / 0,57 Oz. 
Oil Control Pads 60 Pads 
Daily Power Defense 30 mL / 1 Fl. Oz. 
Rozatrol®  20 mL / 0,67 Fl. Oz.
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BESCHERMEN
Triple Spectrum Protection

STAP 3





IR-AHEVUVAUVB

STAP 3 BESCHERMEN / ZONBESCHERMING

VISIBLE LIGHT

UVBUVA

NON-VISIBLE LIGHT

HARMFUL LIGHT
100–400 nm

HARMFUL LIGHT
400–500 nm

HARMFUL LIGHT
760–1,400 nm

BENEFICIAL LIGHT
500–760 nm

ZO® Triple-
Spectrum
Protection

Traditional 
Sunscreens

BLUE LIGHT
(HEV)

INFRARED
(IR-A)

DE KRACHT VAN TRIPLE-SPECTRUM PROTECTION™ 

Het ZO® zonbescherming-portfolio biedt wetenschappelijk bewezen superieure sunscreens met het 

breedste, meest uitgebreide assortiment zonbescherming momenteel verkrijgbaar. Onze geavanceerde, 

triple-spectrum protection biedt bescherming tegen UVA/UVB, HEV-licht (high-energy visible) en IR-A straling 

(infrarood).

SUNSCREENS BESCHERMEN TEGEN UVA/UVB-STRALING
Het ZO® zonbescherming-portfolio bestaat uit zowel fysieke als chemische 
sunscreens met breedspectrum bescherming tegen schadelijke,  
huidverouderende UVA-straling en huidverbrandende UVB-straling. Onze 
fysieke sunscreens bevatten alom bewezen titaniumdioxide, terwijl onze 
chemische sunscreens een mengsel van door de Amerikaanse FDA 
goedgekeurde filters bevatten. Alle ZO® suncreens zijn vrij van oxybenzone.

GEFRACTIONEERDE MELANINE BIEDT BESCHERMING 

TEGEN HEV-LICHT

Gefractioneerde melanine beschermt de huid tegen de verouderende 

effecten van HEV-licht. Bescherming tegen dit licht is uitermate belangrijk, 
omdat blootstelling afkomstig kan zijn van vele alledaagse bronnen, zoals de 
zon, neon- en LED-verlichting, smartphones, computers en tablets.

ANTIOXIDANTEN BESCHERMEN TEGEN IRA-STRALING
Aangezien ze geproduceerd worden met ons ZOX12™ complex, dat ervoor 
zorgt dat antioxidanten gedurende 12 uur geleidelijk worden afgegeven, 
beschermen onze sunscreens de huid tegen schadelijke IR-A straling. 
Ze beschermen de huid ook tegen beschadiging door vrije radicalen en 
voorkomen tekenen van vroegtijdige huidveroudering.

HUIDLAGEN

EPIDERMIS

DERMIS

SUBCUTIS 
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SUNSCREEN + PRIMER
BROAD-SPECTRUM SPF 30

Deze dubbelwerkende sunscreen met 
ZOX12™ complex beschermt tegen de 
schadelijke effecten van UVA/UVB- en IR-A-
straling en tegen HEV-licht. Geschikt voor 
hydratatie en als make-up primer voor een 
egale, matte en imperfecties camouflerende 
finish. 

30 mL / 1 Fl. Oz.

DAILY SHEER
BROAD-SPECTRUM SPF 50

SUNSCREEN + POWDER 
BROAD-SPECTRUM SPF 30

Deze niet-vette sunscreen met ZOX12™ 
complex is bestand tegen water en 
transpiratie en droogt snel met een 
transparante matte finish voor bescherming 
tegen UVA/UVB- en IR-A-straling en HEV-licht. 
Beschermt en hydrateert. 

45 mL / 1,5 Fl. Oz.

Lichtgewicht zonbescherming in poedervorm 
met ZOX12™ complex beschermt tegen 
de schadelijke effecten van UVA/UVB en 
IR-A-straling en HEV-licht. Geschikt voor 
alle huidtypen en biedt een superieure 
huidbescherming met een vleugje 
geavanceerde kleurpigmenten. 

Nettogewicht 3 g / 0,10 Oz.

BROAD-SPECTRUM
SUNSCREEN SPF 50

SMART TONE
BROAD-SPECTRUM SPF 50

Deze lichtgewicht, niet-irriterende, minerale 
sunscreen met ZOX12™ complex is geschikt 
voor de gevoelige huid en de huid na 
behandelingen en beschermt tegen de 
schadelijke effecten van UVA/UVB- en IR-A-
straling en tegen HEV-licht. 
 

Nettogewicht 118 g / 4 Oz.

Deze ultra-lichtgewicht sunscreen met  
ZOX12™ complex is ontworpen om met de 
meest huidtonen te blenden en beschermt 
tegen de verouderende effecten van UVA/UVB- 
en IR-A-straling en tegen HEV-licht. 
 

45 mL / 1,5 Fl. Oz.

Verkrijgbaar 
in 3 universele 
tinten: Light, 
Medium en Deep



Oog. Hydratatie + Kalmering. Lichaam.

AANVULLEND 
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INTENSE EYE CRÈME

GROWTH FACTOR EYE SERUM

Deze anti-aging oogbehandeling met retinol 
vermindert donkere kringen onder de ogen, 
minimaliseert fijne lijntjes en rimpels en  
verbetert de algehele huidskleur voor een 
egale toon. 

15 mL / 0,5 Fl. Oz.

Dit anti-aging serum zonder retinol, vermindert 
de zichtbaarheid van expressie lijntjes, het 
verlies van volume en verbetert de algehele 
gezondheid van de huid. De verkoelende 
applicator kalmeert de huid en revitaliseert de 
uitstraling van vermoeide ogen.

15 mL / 0,5 Fl. Oz.

EYE BRIGHTENING CRÈME

Deze geavanceerde anti-aging behandeling 
met retinol en ZPRO™ complex bestrijdt 
donkere kringen onder de ogen, vermindert 
verdikkingen en minimaliseert fijne lijntjes en 
rimpels.  

Nettogewicht 15 g / 0,5 Oz. Oz.

HET BELANG VAN  
EEN OOGBEHANDELING 

Het gebied rond de ogen is een 

van de plekken waar de tekenen 

van huidveroudering het eerste 

zichtbaar worden.  Een goede 

verzorging van de ogen is een 

cruciale stap in het behouden van 

een jong uitziende, gezonde huid.  

Omdat ze gebruik maken van 

technologieën die rechtstreeks 

bijdragen aan het verminderen 

van donkere kringen om de ogen, 

zijn deze producten onmisbaar  

in ieder huidverzorgend regime.

AANVULLEND / OOG
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RECOVERY CRÈME RENEWAL CRÈME

Een rijke, verzachtende crème die de matig 
droge en geïrriteerde huid hydrateert en 
tegelijkertijd fijne lijntjes, rimpels en de 
huidtextuur verbetert.

50 mL / 1,7 Fl. Oz.

Een lichtgewicht, verzachtende hydrator 
geschikt voor een vette, acne-gevoelige 
huid en die de huid verzacht en roodheid 
minimaliseert.

50 mL / 1,7 Fl. Oz.

HYDRATING CRÈME

Deze lichtgewicht verjongende formule met 
ZOX12™ complex minimaliseert fijne lijntjes en 
levert hydraterende en kalmerende voordelen 
na behandelingen of bij een droge, geïrriteerde 
huid.

 

Nettogewicht 113 g / 4 Oz.

HYDRATORS 

Het gebruik van een verkeerd 

product, met name een 

moisturizer, doet vaak meer 

kwaad dan goed. ZO® hydrators 

zijn ontwikkeld om irritatie te 

verzachten, de uitstraling te 

verfrissen en de natuurlijke 

vochtbalans van de huid te 

herstellen.  

AANVULLEND / HYDRATATIE + KALMERING
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AANVULLEND / LICHAAMEN + LICHAAM

BODY EMULSION

Deze lichaamsbehandeling met meervoudige 
werking verbetert de kwaliteit, gladheid en 
algehele uitstraling van een gezonde huid. 
Verzacht en herstelt droge huid, terwijl retinol 
de huidtoon egaliseert. 
240 mL / 8 Fl. Oz.

CELLULITE CONTROL

Deze cellulite-minimaliserende formule 
met planktonextract werkt 24/7 om een 
“sinaasappel” textuur te verminderen en 
de huid rond de heupen, dijen en billen te 
egaliseren voor een strak effect. 
Nettogewicht 150 g / 5,3 Oz.

LICHAAMSPRODUCTEN  

Herstel van de huidgezondheid 

gaat verder dan alleen het gezicht 

– door lichaamsverzorging op te 

nemen in uw dagelijkse routines, 

bent u optimaal verzekerd van 

een goed functionerende huid. Of 

het nu gaat om het behandelen 

van cellulite + huidveroudering of 

het voorkomen van toekomstige 

beschadiging, een regime voor 

het lichaam is een essentiële stap 

op weg naar een gezonde huid. 
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PROFESSIONELE 
BEHANDELINGEN





ZO 3-STEP PEEL® 

Kracht van de peeling: Agressief 
De ZO 3-Step Peel® is een werkzame peeling die textuurverbeteringen maximaliseert 
en langdurigere resultaten biedt dan gewone peelings. De eerste stap bevat een 
mengsel van TCA, salicyl- en melkzuren voor het verwijderen van de buitenste laag 
van de epidermis. De twee stap maakt gebruik van een 6% retinol crème complex 
en andere middelen om de tekenen van huidveroudering te bestrijden. De derde stap 
verlicht huidirritatie en roodheid en herbalanceert de inhoud van vitaal vocht.

• Verbetert het reparerende en vernieuwende vermogen van de huid voor een zachtere     
   en gelijkmatigere huidtoon
• Biedt krachtige antioxidanten die huidbeschadigingen als gevolg van vervuiling helpen  
   repareren
• Verbetert de natuurlijke bescherming van DNA door de huid
• Stimuleert collageen voor zichtbare verstevigende effecten en vermindering van  
   rimpels
• Ondersteunt herstel van de barrièrefunctie

INDICATIES

Ruwe textuur, ongelijkmatige huidtoon, dofheid en fijne 
lijntjes 

GEBRUIK / FREQUENTIE 

Iedere maand of op aanwijzing van de behandelaar 

GENEZINGSTIJD 

3 - 7 dagen

ZO CONTROLLED DEPTH PEEL® 

Kracht van de peeling: Agressief 
De ZO Controlled Depth Peel® is een sterke in de kliniek uit te voeren peeling voor 
dermale en epidermale stimulatie en stabilisatie en een snel herstel met uitstekende 
resultaten. Dankzij een voor verschillende huidtypen gebufferde concentratie 
van trichloorazijnzuur (TCA) stelt deze unieke voor ZO® kenmerkende peeling 
huidtherapeuten in staat een behandeling exact aan te passen op een reeks van 
verschillende huidaandoeningen. Deze unieke formule met een gekleurde basis 
die functioneert als een visuele richtlijn voor gecontroleerd aanbrengen over het 
behandelingsgebied op basis van door de cliënt gewenste behandelingsresultaten.

• Vermindert bruine vlekken, ouderdomsvlekken en ongelijkmatige pigmentatie
• Minimaliseert of elimineert de zichtbaarheid van melasma
• Verbetert de textuur van leerachtige, door de zon beschadigde huid
• Behandelt acne en post-inflammatoire hyperpigmentatie
• Vermindert het op de voorgrond treden van fijne lijntjes en rimpels en maakt de huid  
   tegelijkertijd strakker en sterker

INDICATIES

Melasma, littekens, ernstige huidverslapping en ernstige 
textuurbeschadiging 

GEBRUIK / FREQUENTIE 
Te bepalen door huidtherapeut 

GENEZINGSTIJD 

5–14 dagen

VOOR NA

VOOR NA
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STIMULATOR PEEL

Kracht van de peeling: Mild 
De Stimulator Peel bestaat uit drie essentiële formules die de huid voorbereiden, 
peelen en neutraliseren, zodat de huid er gezonder uitziet en gezonder aanvoelt zonder 
irritatie of downtime. De voorbereidende formule breekt de lipidenbarrière af en bereid 
de huid voor op een verbeterde penetratie van de peeling in de epidermis. Vervolgens 
wordt de peeling, op basis van een combinatie van alfa-hydroxyzuren (citroen-, glycol- 
en melkzuren), aangebracht voor epidermale exfoliatie en vernieuwing. Ten slotte 
wordt er een neutralizer aangebracht om de huid te kalmeren en te verzachten en de 
pH-waarde van de huid terug te brengen tot op een normaal niveau.

• Stimuleert epidermale uitwisseling
• Versnelt exfoliatie
• Egaliseert de huidtoon en verbetert de pigmentatie
• Minimaliseert de zichtbaarheid van fijne lijntjes
• Kalmeert de huid zonder irritatie

INDICATIES

Fijne lijntjes, dofheid, ruwe textuur en ongelijkmatige 
huidtoon 

GEBRUIK / FREQUENTIE 

Iedere week 

GENEZINGSTIJD 

Geen

VOOR NA
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HydraFacial Brightalive®  9 mL / Netto 0,30 Fl. Oz.  
Booster Serum  
Gentle Cleanser  60 mL / 2 Fl. Oz. 
Exfoliating Polish  16,2 g / 0,57 Oz. 
Complexion Renewal Pads  30 Pads 
Daily Power Defense  30 mL / 1 Fl. Oz. 
Brightalive® Skin Brightener  30 mL / 1 Fl. Oz.

PROGRAMMA VOOR HUIDVERHELDERING + BOOSTER

Dit huidverhelderende programma bestaat uit een skin brightener zonder retinol die de 
huidtoon verheldert en verkleuringen vermindert, terwijl een werkzame dosis  
vitamine C de vorm van de huid herstelt en de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels 
vermindert. 
 
Mild genoeg voor dagelijks gebruik.

INHOUD

SYSTEEM VOOR NORMALISATIE VAN DE HUID + BOOSTER
THERAPEUTISCHE BEHANDELING VOOR RODE, GEVOELIGE HUID

Dit huidnormaliserende systeem bestaat uit een complete selectie van producten 
voor een rode, gevoelige huid. Het systeem bestaat uit Rozatrol®, een multimodale 
behandeling die de huid normaliseert door overtollig talg op het huidoppervlak te 
verminderen, en biedt een ultramilde exfoliatie om de tekenen van vroegtijdige 
huidveroudering te voorkomen. 

INHOUD

HydraFacial Brightalive®  9 mL / Netto 0,30 Fl. 
Oz.Booster Serum  
Gentle Cleanser 60 mL / 2 Fl. Oz. 
Exfoliating Polish 16,2 g / 0,57 Oz. 
Oil Control Pads 60 Pads 
Daily Power Defense 30 mL / 1 Fl. Oz. 
Rozatrol®  20 mL / 0,67 Fl. Oz.
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ZO® ACCELERATED
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FIRMING SERUM 
ACCELERATED

BRIGHTALIVE® SERUM 
ACCELERATED

VOOR HUIDVERSLAPPING + VERLIES       
VAN ELASTICITEIT

Een diep doordringbare bioactieve formule 
ondersteunt structureel de huid en vermindert 
de zichtbaarheid van huidverslapping, verlies 
van contour en verlies van elasticiteit. Biedt 
onmiddellijke hydratatie voor de algehele 
gezondheid van de huid. 

8 mL / 0,2 Fl. Oz.

VOOR PIGMENTATIE + SCHADE DOOR DE 
ZON + ONGELIJKMATIGE TEINT 

Verheldert de huidtoon en blokkeert de 
productie van nieuw pigment. Gaat de strijdt 
aan met bestaande pigmentatie.

8 mL / 0,2 Fl. Oz.

ROZATROL® SERUM 
ACCELERATED

VOOR RODE + GEVOELIGE HUID

Vermindert zichtbaar roodheid en 
vermindert talg op het huidoppervlak. 
Microdruppelformule herstelt de hydratatie 
voor een gladde en egale huidteint. 

8 mL / 0,2 Fl. Oz.

ZO® ACCELERATED 

Bij gebruik na een ZO® 

behandeling, versterken 

ZO® Accelerated-serums het 

verjongingsproces van de huid, 

waardoor de behandelresultaten 

worden verbeterd.

ZO® Accelerated-serums 

verhogen de behandelresultaten. 

Doordrenkt met innovatieve 

ingrediënten + exclusieve 

doorbraak technologieën. 

ZO® Accelerated-serums zijn 

versterkte concentraten die 

professionele behandelingen 

versterken. 

Firming Serum Accelerated en 

Rozatrol® Serum Accelerated 

zijn veilig getest op gebruik na 

microneedling.

ZO® ACCELERATED 
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