
Een vertraging in de vernieuwing 

van collageen en elastine leidt tot 

structurele belasting.

Structurele belasting tussen de 

huidlagen draagt bij aan zichtbare 

tekenen van veroudering:

PREVENT + CORRECT
Firming Serum

HERSTEL VAN DE  
GEZICHTSCONTOUR

WAAROM RAAKT DE HUID HAAR 
CONTOUR EN VORM KWIJT?

HUIDVERBETERING 
OP EEN HOGER NIVEAU
OP DE BASIS VAN WETENSCHAPT

ZO® Skin Health heeft een compleet  scala aan geavanceerde 
huidverzorgingsprotocollen en -producten ontwikkeld. Onder 
andere door therapeutische behandelingsprotocollen, uiterst 
effectieve producten en dagelijkse huidverzorging wordt een 
gezonde huid gecreëerd en behouden. Op basis van de meest 
recente wetenschappelijke inzichten  maken deze protocollen en 
producten het artsen en huidtherapeuten mogelijk klanten een 
gezonde huid te bieden, ongeacht leeftijd, huidtype, of geslacht.

Firming Serum is speciaal ontwikkeld om de 
huid zichtbaar sterk en stevig te maken voor een 
strakkere gezichtscontour.

De bioactieve formule ondersteunt structureel 
de huid en vermindert de zichtbaarheid van 
huidverslapping.

Een verouderende huid raakt haar contour 
en vorm kwijt wanneeer het proces van de 
vernieuwing van collageen en elastine wordt 
vertraagd.

EEN GELIFTE + STRAKKE CONTOUR

EEN STRAKKE + STEVIGE HUID

EEN BETERE HUIDGEZONDHEID

INELASTISCHE + LOSSE HUID

VERSLAPPING, VERLIES VAN CONTOUR

DOFFE HUIDTOON

Een normale productie van collageen 

en elastine draagt bij aan een stabiele 

huidstructuur.

Een stabiele en versterkte 

huidstructuur bevordert op zijn beurt 

de overdracht van voedingsstoffen 

en leidt tot:

“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.

zoskinhealth.nl
+31 (0)413 820206
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ELASTICITEIT

GEBRUIKERSERVARINGEN 

UITGEBREIDE OPLOSSINGENSTEVIGHEID VERSLAPPING
Firming Serum is ontwikkeld voor zowel gematigde 
als ernstige tekenen van huidveroudering.

Firming Serum heeft klinisch bewezen de 
stevigheid van de huid te verbeteren.

Firming Serum heeft klinisch bewezen de 
zichtbaarheid van een verslapte huid te verbeteren.

97%
88%

VAN DE DEELNEMERS 

heeft een aanzienlijke 
verbetering in de stevigheid van 
de huid, in week 12 93% VAN DE DEELNEMERS 

heeft een aanzienlijke verbetering 
in huidverslapping op het midden 
van het gezicht en langs de kaaklijn, 
in week 12

86%
VAN DE DEELNEMERS 

geeft aan dat de huid gezonder aanvoelt,
in week 8

83%
VAN DE DEELNEMERS 

geeft aan dat de huid gehydrateerd aanvoelt,
in week 8

79%
VAN DE DEELNEMERS 

geeft aan een merkbare verbetering te ervaren in de 
algehele uitstraling van de huid, in week 8

Bij aanvang Bij aanvang

Week 12 Week 12

Afbeeldingen gemaakt en geanalyseerd met behulp van het Clarity 2D 

Research System

Afbeeldingen gemaakt en geanalyseerd met behulp van het Clarity 2D 

Research System

PROTOCOL: Een onafhankelijk klinisch onderzoek van 24 weken met 45 deelnemers naar de effectiviteit van Firming Serum. De deelnemers waren vrouwen in de leeftijd van 40 tot 69 jaar met 
Fitzpatrick huidtypen II-IV. Tijdens het onderzoek werd Firming Serum aangevuld met Gentle Cleanser en Sunscreen + Primer Broad-Spectrum SPF 30.

*Raadpleeg altijd uw arts of huidtherapeut voor nadere aanbevelingen of eventuele  
contra-indicaties.

Firming Serum heeft klinisch bewezen de 
elasticiteit van de huid zichtbaar te verbeteren.
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2 WEKEN 12 WEKEN

STAP 1: GETTING SKIN READY®

STAP 2: PREVENT + CORRECT

DAILY POWER DEFENSE (‘S OCHTENDS of ‘S AVONDS)

FIRMING SERUM (‘S OCHTENDS en ‘S AVONDS)

WRINKLE + TEXTURE 

REPAIR of RADICAL NIGHT 

REPAIR

Vermindert de zichtbaarheid 
van diepe lijnen en de  
textuur ('s avonds)

GROWTH FACTOR SERUM
Vermindert de zichtbaarheid 
van fijne lijntjes en rimpels
(‘s avonds)

STAP 3: PROTECT

OF

verbetering van elasticiteit, gemeten 
in week12


