
Na verloop van tijd stapelt oxidatieve stress van 
dagelijkse interne + externe agressoren zich op 
en leidt tot chronische, langdurige ontstekingen. 
Chronische ontstekingen tasten de gezondheid 
van de huid aan en resulteren in vroegtijdige 
veroudering.

 
Tot de tekenen van vroegtijdige huidveroudering 
behoren:

PREVENT + CORRECT
 

VROEGTIJDIGE 
HUIDVEROUDERING

ELEVATE YOUR SKINCARE
MET DE KRACHT VAN DE WETENSCHAPTM

Onder toeziend oog van Dr. Zein Obagi heeft ZO® een 
breed scala aan geavanceerde huidverbeteringsprotocollen 
en producten ontwikkeld. Hieronder vallen therapeutische 
behandelingsprotocollen, uiterst effectieve producten 
en oplossingen voor dagelijkse huidverzorging, voor het 
bereiken en behouden van een gezonde huid. 

Op basis van de meest recente wetenschappelijke 
inzichten binnen de huidtherapie maken deze producten 
en protocollen het huidtherapeuten en artsen mogelijk 
hun klanten continu een gezonde huid te bieden, ongeacht 
huidtype, geslacht of leeftijd.
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  Droogheid

  Dofheid

  Ongelijkmatige teint

  Lijntjes + rimpels

Daily Power Defense en Illuminating 
AOX Serum zijn versterkt met de exclusieve 
technologieën van ZO en beschermen tegen 
tekenen van vroegtijdige huidveroudering + 
dragen bij aan een blijvend jeugdige en 
gezonde huid.
 

Omdat ze rijk zijn aan antioxidanten, 
gespecialiseerde enzymen, plantaardige 
stamcellen + gewichtloze barrièrebuilders, 
ben je verzekerd van een:

JEUGDIGE + GEZONDE HUID

  Gehydrateerde huid

  Stralende huid

  Uitgeruste huid

  Jeugdige uitstraling

Daily Power Defense  
+ Illuminating AOX Serum



UITGEBREIDE OPLOSSINGENDAILY POWER DEFENSE  

Daily Power Defense + Illuminating AOX 
Serum zijn geschikt voor alle huidtypen en dienen 
als preventieve basis voor alle huidverbeterende 
protocollen.

Ze worden samen gebruikt.

Met zijn superieure esthetische kracht + 12 uur 
bescherming van antioxidanten wordt Illuminating 
AOX Serum aanbevolen voor gebruik in de 
ochtend, als laatste stap voor het aanbrengen 
van make-up of zonbescherming.

Daily Power Defense is een geavanceerd serum 
dat de beschermende barrièrefunctie van de huid 
herstelt en de eerste verdediging vormt tegen 
negatieve milieu-invloeden en vroegtijdige tekenen 
van huidveroudering.

Voordelen Daily Power Defense:

• Zichtbare vermindering van de tekenen van 
vroegtijdige huidveroudering

• Versnelt het herstel van de barrièrefunctie + 
langere hydratatie

• Ondersteunt het natuurlijke cel herstel voor een 
optimale gezondheid van de huid

Illuminating AOX Serum is een geconcentreerd 
serum met antioxidanten dat bescherming biedt 
tegen vervuiling en vroegtijdige tekenen van 
huidveroudering en tegelijkertijd de huid zichtbaar 
verheldert met een subtiele, stralende soft-focus 
finish.

Directe voordelen Illuminating AOX Serum: 

• Gerevitaliseerde jeugdige stralende huid

• Vervaagt oneffenheden voor een gelijkmatigere 
huidskleur 

• Gehydrateerde huid zonder extra glans

ILLUMINATING AOX SERUM BEWEZEN RESULTATEN

De belangrijkste technologieën in Daily Power 
Defense + Illuminating AOX Serum leveren klinisch 
bewezen voordelen in de verschijning van:
 
• Hydratatie van de huid na 8 uur
 
• Egaliteit van de huid + stralende huid na 2 weken
 
• Rustigere, minder vlekkerige huidteint na 4 weken

• Kraaienpootjes + algehele uitstraling na 8 weken

PROTOCOL: Een onafhankelijk klinisch onderzoek van 12 weken 
onder 38 deelnemers naar de effectiviteit van Daily Power Defense. 
Deelnemers waren vrouwen, tussen 47-70 jaar, met huidtypen 
Fitzpatrick I- V. Ondersteund met Gentle Cleanser en Sunscreen + 
Primer Broad-Spectrum SPF 30 tijdens het onderzoek.

BIJ AANVANG

WEEK 8

Stap 2: PREVENT + CORRECT

Stap 1: GETTING SKIN READY®

Cleanse, Exfoliate, Tone (ochtend + avond) 

Stap 3: PROTECT
Triple-Spectrum Protection® (ochtend)

OCHTEND AVOND
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