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“Obagi”, “Nu-Derm” en “Obagi Blue Peel” zijn geregistreerde handelsmerken van Obagi Medical 
Products. ZO Skin Health, Inc. en Dr. Obagi zijn zakelijk niet verbonden met Obagi Medical Products en 
Obagi Medical Products verkoopt en promoot geen ZO producten. “ZO” is een geregistreerd handelsmerk 
van ZO Skin Health, Inc.

WAT IS EEN DROGE HUID?
Onder toeziend oog van Dr. Zein Obagi heeft ZO® inmiddels een 

breed scala aan geavanceerde protocollen en producten ontwik-

keld, uiteenlopend van therapeutische behandelprotocollen, 

uiterst effectieve producten en dagelijkse huidverzorgingspro-

ducten die samen garant staan voor het creëren en handhaven 

van een gezonde huid. Op basis van de meest recente weten-

schappelijke inzichten in huidtherapie maken deze producten en 

protocollen het huidtherapeuten mogelijk hun klanten een 

doorlopend gezonde huid te bieden, ongeacht huidtype, geslacht 

of leeftijd.

Een gezonde huid is een sterke huid - te 
beginnen met een gezonde huidbarrière.

Een droge huid is het resultaat van een 
verminderde barrièrefunctie van de huid en 
een onvermogen van de huid om vocht van 
binnenuit aan te voeren. Factoren die bijdragen 
aan een droge en kwetsbare huid kunnen 
uiteenlopen van verminderde celactiviteit door 
ongeschikte huidverzorging tot een overactieve 
immuunrespons als gevolg van terugkerende 
huidaandoeningen.

SYMPTOMEN VAN EEN DROGE HUID

GEVOELIGHEID

ROODHEID + ONTSTEKINGEN

JEUK

SCHILFERS

HERSTEL DE HUIDVITALITEIT
Het herstel van de huidbarrière leidt tot herstel van de vitaliteit 

en een goed functionerende huid.

Hydrating Crème vermindert de symptomen van ernstig droge 

huid tijdelijk, kalmeert de huid om zichtbare irritatie te 

verzachten en vult natuurlijk vocht in de huid aan om de huid te 

laten herstellen.

DIRECTE VOORDELEN 

• Maakt de textuur gladder

• Vermindert jeuk

• Herstelt hydratatie

• Kalmeert roodheid

BLIJVENDE RESULTATEN

• Ondersteunt de barrièrefunctie van de huid

• Vermindert de intensiteit en frequentie van opvlammende 

  roodheid

HYDRATING CRÈME
Herstel van de vitaliteit van de huid

De National Eczema Association heeft de 
Seal of Acceptance™ voor de Hydrating 
Crème uitgereikt aan ZO Skin Health, Inc.

HUIDVERZORGING OP NIVEAU
MET DE KRACHT VAN DE WETENSCHAP



ALGEHELE UITSTRALING
Hydrating Crème verbetert de algehele uitstraling 
van de huid door de hydratatie te verbeteren, 
roodheid te kalmeren en de huidtextuur te 
versoepelen.

Bij langdurig gebruik gaven de deelnemers aan dat 
hun huid gezonder en gladder aanvoelde en beter 
gehydrateerd en minder rood was.

HYDRATATIE
In week 4 liet 89% van de deelnemers aanzienlijke 
verbeteringen zien in de hydratatie.

ROODHEID
In week 8 liet 70% van de deelnemers aanzienlijke 
verbeteringen zien in de mate van roodheid.

TEXTUUR + GLADHEID
In week 8 liet 100% van de deelnemers aanzienlijke 
verbeteringen zien in de textuur en gladheid.

JEUK
In week 8 gaf 82% van de deelnemers aan minder 
jeuk te voelen.

KLANTTEVREDENHEID

90% ZAG EEN ZICHTBARE 

VERBETERING IN DE 

DROOGHEID VAN DE HUID

IN WEEK 8

92% ZAG EEN ZICHTBARE 

VERBETERING IN DE 

ALGEHELE UITSTRALING VAN 

DE HUID IN WEEK 8

92% GAF IN WEEK 12 AAN DIT 

PRODUCT AAN ANDEREN 

AAN TE BEVELEN

ZO® Skin Health biedt een compleet 
assortiment van producten aan voor de 
behandeling van droge en gevoelige huid.

STAP 1 GETTING SKIN READY™

De essentiële eerste stap op weg naar een 
gezonde huid is het gebruik van dagelijkse 
oplossingen voor het reinigen, exfoliëren en 
tonen van de huid.

STAP 2 PREVENT + CORRECT

Behandelen van specifieke huidproblemen met 
preventieve dagelijkse huidverzorgings- 
programma's of agressieve programma's gericht 
op reparatie en herstel.

Hydration + Calming
Hydrating Crème vermindert de symptomen van 
ernstig droge huid, kalmeert de huid om 
zichtbare irritatie te verzachten en vult natuurlijk 
vocht in de huid aan om de huid te laten 
herstellen.

STAP 3 PROTECT

Bieden van directe en blijvende Triple-Spectrum 
Protection™ tegen de huidverouderende 
effecten van de zon.

COMPLETE OPLOSSINGEN

PROTOCOL: Een onafhankelijk klinisch onderzoek van 12 weken met 42 deelnemers naar de effectiviteit 
van Hydrating Crème. Deelnemers waren zowel mannen als vrouwen, tussen 25–-76 jaar, met 
huidtypen Fitzpatrick I–V. Ondersteund met Hydrating Cleanser en Sunscreen + Primer SPF 30 tijdens 
het onderzoek. De directe voordelen werden 30 minuten na het aanbrengen van Hydrating Crème 
vastgesteld.

BEFORE 12 WEEKS

BEFORE 12 WEEKS


