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“Vergrote poriën maken de huid kwetsbaar voor uitwendige 
factoren, zoals milieuverontreiniging, die schadelijke effecten 

kunnen veroorzaken aan de huid en kunnen bijdragen aan 
tekenen van vroegtijdige veroudering.”

Zein Obagi, MD



Het voedingspatroon, erfelijke aanleg, stress, het 

milieu en de zon zijn allemaal factoren die bijdragen 

aan veel voorkomende en zichtbare tekenen van 

veroudering. Vaak gaat het om fijne lijntjes, rimpels, 

een doffe huid en een verminderde natuurlijke hy-

dratatie. Maar wist u dat vergrote poriën ook bij het  

natuurlijke verouderingsproces horen?

De oplossing

Ossential® Instant Pore Refiner, een lichtgewicht 

serum, waarvan klinisch is aangetoond, dat het de 

poriën in het gezicht minder op laat vallen.

Het leeftijdsaspect



ONZE NIEUWE 
KRACHTPATSER IN 
DE STRIJD TEGEN 
VEROUDERING



Formule met dubbele werking tegen huidproblemen 
gerelateerd aan vergrote poriën

Getest en bewezen niet-comedogeen (verstopt poriën niet).

VERFIJNT
VERGROTE PORIËN

MINIMALISEERT
GLIMMEND EFFECT

VERBETERT
TEXTUUR

HET RESULTAAT? Direct een gematteerde, jongere uitstraling.



Onze exclusieve ontstekingsremmende en antioxiderende 
complexen helpen bij de bescherming tegen schadelijke 
externe factoren zoals vervuiling. Deze factoren kunnen 
leiden tot mogelijke huidontsteking en roodheid en stellen 
de huid bovendien bloot aan vrije radicalen, die bijdragen 
aan zichtbare tekenen van vroegtijdige veroudering.

Brengt de vette huid in balans, minimaliseert de 
hoeveelheid talg op het huidoppervlak en zorgt daarmee 
direct voor een minder glimmend resultaat. Laat poriën 
en zichtbare oneffenheden op de huid minder opvallen en 
geeft direct een gematteerd effect.

Effectief in het verwijderen van dode huidcellen rond poriën 
en het voorkomen van verstoppingen. Schone poriën zorgen 
ervoor dat de poriegrootte en poriediepte kleiner lijken met 
een egale, frisse huidtint en een jonger lijkende huid als 
resultaat.

ROSA CANINA FRUIT EXTRACT

SALICYLOYL PHYTOSPHINGOSINE 

ZO-RRS2™+ ZOX12™

Exclusieve formule, die de strijd aangaat met vergrote 
poriën en bescherming biedt tegen omgevingsfactoren



Duidelijke verbetering in de huidtextuur

BIJ AANVANG  BEHANDELING NA 4 WEKEN

De afbeeldingen tonen de verandering in huidtextuur en verruwing in de periode vanaf het begin 
van de behandeling tot en met week 4. Een verandering in kleur geeft een verbetering van de 
algehele huidtextuur aan. Grootte van de poriën gemeten met het Visia CR® systeem op basis 
van pixelintenstiteit.

MINSTE MATE VAN VERRUWINGERNSTIGE MATE VAN VERRUWING

ZACHTRUW



NA 4 WEKENBIJ AANVANG BEHANDELING

Duidelijke verbetering van de poriegrootte

Grootte van de poriën gemeten met het Visia CR® systeem op basis van pixelintenstiteit. Een 
verlaging van de pixelintensiteit (rode stippen) wijst op een verbetering van de poriegrootte in een 
periode van 4 weken.

NA 4 WEKENBIJ AANVANG BEHANDELIG

DISCLAIMER Onafhankelijke klinische studie uitgevoerd door een derde partij onder 32 deelnemers, met als doel het effectiviteitspotentieel van 
Ossential® Instant Pore Refiner te evalueren.Na reiniging met Oilacleanse™, brachten de deelnemers Ossential® Instant Pore Refiner tweemaal daags 
aan gedurende 4 weken. Deelnemers zijn geëvalueerd bij aanvang en na 1, 2 en 4 weken.



97%97%

87%87%

78% 14%

Klinisch bewezen, huidproblemen aanpakken, die 
geassocieerd worden met vergrote poriën.

van de deelnemers  
verkreeg

van de deelnemers 
verkreeg

gemiddelde vermindering

verkleining van de 
poriegrootte

een verbeterde 
huidtextuur 

NA 1 WEEK NA 4 WEKEN

78% 14%84%

van talg op het 
huidoppervlak

Wat waren de bevindingen van de deelnemers
 na het gebruik van Instant Pore Refiner?

DIRECT NA AANBRENGEN NA SLECHTS 1 WEEK

van de deelnemers constateerde 

een direct 
gematteerde huid

94%84%
vermindering van 
zichtbare poriën

zichtbare verbetering 
in verkleining van 
poriegrootte

van de deelnemers 
constateerde

van de deelnemers vond

dat de huid 
gezonder aanvoelde 
en er jonger uitzag 

DISCLAIMER Onafhankelijke klinische studie uitgevoerd door een derde partij onder 32 deelnemers, met als doel het effectiviteitspotentieel van 
Ossential® Instant Pore Refiner te evalueren.Na reiniging met Oilacleanse™, brachten de deelnemers Ossential® Instant Pore Refiner tweemaal daags 
aan gedurende 4 weken. Deelnemers zijn geëvalueerd bij aanvang en na 1, 2 en 4 weken.

DISCLAIMER Onafhankelijke klinische studie uitgevoerd door een derde partij onder 32 deelnemers, met als doel het effectiviteitspotentieel van 
Ossential® Instant Pore Refiner te evalueren.Na reiniging met Oilacleanse™, brachten de deelnemers Ossential® Instant Pore Refiner tweemaal daags 
aan gedurende 4 weken. Deelnemers zijn geëvalueerd bij aanvang en na 1, 2 en 4 weken.



Instant Pore Refiner 
als onderdeel van uw 
dagelijkse verzorging.

De eerste stap op weg naar een gezonde 

huid is het “Getting Skin Ready”-programma 

van ZO® dat uit een eenvoudig systeem van 

reinigen, scrubben en oil control bestaat.

Daarna Instant Pore Refiner aanbrengen om 

de poriën te verfijnen, het glimmende effect 

te minimaliseren en de huid te versoepelen.

ZO® biedt een volledig assortiment aan, 
dat speciaal is ontwikkeld, om al uw 
verouderingsproblemen tegen te gaan.
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