
ZO
®

 VERSCHIL

UVA- EN UVB-STRALING
FYSISCHE EN CHEMISCHE FILTERS

Fungeren als barrières die UVA- en UVB-straling 
reflecteren of omzetten in warmte dat door de huid 
kan worden afgegeven.

BLAUW LICHT (LICHT MET HOGE DOSIS  
ENERGIE - HEV-LICHT)
 

MELANINE 
Beschermt tegen beschadigend blauw licht dat wordt
afgegeven door de zon en door elektronische 
apparaten.

INFRAROODSTRALING (IR-A)
ZOX      COMPLEX 
Bevat vitaminen A, C en E voor bescherming van de 
huid tegen beschadiging door infraroodstraling en vrije 
radicalen.

VERVUILING
ROSEMARIJNEXTRACT + BETA-GLUCAAN 
Gaat een doffe huid en dehydratatie als gevolg
vervuiling tegen. Ook effectief voor herstel van 
hydratatie en verlichting van huidontstekingen.

PROTECTHUIDVERZORGING OP EEN 
HOGER NIVEAU
OP BASIS VAN DE KRACHT VAN DE WETENSCHAPTM

ZO® Skin Health heeft een compleet  scala aan geavanceerde 
huidverzorgingsprotocollen en -producten ontwikkeld, 
 waaronder therapeutische behandelingsprotocollen, uiterst 
effectieve producten en oplossingen voor dagelijkse 
huidverzorging, voor het verkrijgen en vasthouden van 
een gezonde huid. Op basis van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten in huidtherapie  maken deze 
producten en protocollen het huidtherapeuten mogelijk  hun 
klanten een doorlopend gezonde huid te bieden, ongeacht 
huidtype, geslacht of leeftijd.

ZO® Protect producten met exclusieve 
technologieën en hoogwaardige bestanddelen 
staan wetenschappelijk bewezen garant voor een 
superieure en complete bescherming van de huid.  
Ze houden de huid gezond door bescherming 
te bieden tegen blootstelling aan UV- en 
infraroodstraling, natuurlijk blauw licht, blauw licht 
van het scherm van een smartphone of tablet en 
vervuiling.

zoskinhealth.nl 
+31 (0)413 820206
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Triple-Spectrum Protection®

12®
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ZO® Skin Health biedt een complete selectie
producten die de huid beschermen tegen alle
schadelijke factoren uit de omgeving en de
zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels verminderen.

STAP 1: GETTING SKIN READY®

STAP 2: PREVENT + CORRECT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAP 3: PROTECT

GEKLEURD TRANSPARANT
VOOR EEN EGALE HUIDSKLEURVOOR EEN VLEKKELOZE FINISH VOOR SUPERIEURE WERKING

 

UITGEBREIDE OPLOSSINGEN

SUNSCREEN + PRIMER
BROAD-SPECTRUM SPF 30
 
Een dubbelwerkend fysisch filter met 
verstevigende peptiden voor minder zichtbare  
fijne lijntjes en een ingebouwde primer voor  
een zijdematte huid.

SMART TONE
BROAD-SPECTRUM SPF 50
 
Ontwikkeld als een chemisch filter met 
op maat aanpasbare kleurenbolletjes die  
naadloos aansluiten op de meeste huidtonen  
voor een gelijkmatige, gebronsde glans.

Dit fysische filter is verkrijgbaar in drie universele tinten: 
light, medium + deep.

DAILY SHEER
BROAD-SPECTRUM SPF 50
 
Beschermt 80 minuten lang
tegen water en transpiratie. 
Vernieuwt, herstelt en behoudt 
hydratatie als chemisch filter.

BROAD-SPECTRUM
SUNSCREEN SPF 50
 
Ideaal voor bescherming na behandelingen
en een acnegevoelige huid. Dit fysische
filter bevat beta-glucaan voor een zachte huid  
en minimale irritatie.

Anti-aging + een stralend effect

Gelijkmatige huidtoon + Glans

Outdooractiviteiten + hydratatie

Na behandelingen + voor een 
gevoelige huid

POEDER

INSTANT PORE REFINER
's Ochtend en 's avonds

DAILY POWER DEFENSE
's Ochtend en 's avonds

SUNSCREEN + POWDER
BROAD-SPECTRUM SPF 30
 
Houdt hydratatie vast en absorbeert talg voor een 
minimaal glimmende huid. Biedt opbouwende dekking met 
kleurversterkende pigmenten + lichtreflecterende mineralen 
voor een heldere uitstraling.

Minder glanzende + gladde huid
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