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Herstel van de integriteit van de huidbarrière

HYDRATING CRÈME

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



HYDRATING CRÈME

WAT IS EEN DROGE HUID?

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

Een gezonde huidbarrière houdt de normale hydratatie vast, voorkomt 

binnendringen van infectieveroorzakers en reguleert de huidvernieuwing.

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 dermatitis. 

SYMPTOMEN VAN EEN DROGE HUID

GEVOELIGHEID

ROODHEID + ONTSTEKINGEN

JEUK

RUWE, LEERACHTIGE OF SCHILFERIGE PLEKKEN

ZWELLING



HYDRATING CRÈME

DE OPLOSSING

Hydrating Crème is een lichtgewicht beschermend middel dat de symptomen 

van ernstig droge huid tijdelijk vermindert, de huid kalmeert om zichtbare 

irritatie te verzachten en natuurlijk vocht in de huid aanvult om de huid te 

herstellen.

Het is ideaal voor het behandelen van een gemiddeld tot ernstig droge huid in 

het gezicht en op het lichaam, inclusief huid met zichtbare tekenen van eczeem.

Hydrating Crème draagt klinisch aantoonbaar bij aan een vermindering van de 

tekenen van een droge en gevoelige huid.

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.

DIRECTE VOORDELEN 

Verbetert het uiterlijk en het gevoel van een gladde huid

Vermindert jeuk

Herstelt hydratatie

Vermindert roodheid

BLIJVENDE RESULTATEN

Draagt bij aan het bereiken van een normale weerstand en integriteit van de 

huidbarrière

Vermindert de intensiteit en frequentie van opvlammende roodheid

Bovendien gaven de deelnemers aan zich zelfverzekerder te voelen
en meer te kunnen genieten van sociale en vrijetijdsactiviteiten.



HYDRATING CRÈME

EEN SLECHT FUNCTIONERENDE HUIDBARRIÈRE
Een zwakkere huidbarrière leidt tot dehydratatie met jeuk en een droge, 

ontstoken en ruwe huid als gevolg.

De huidbarrière wordt effectief hersteld door een doelgerichte aanpak van een 

aantal kwetsbaarheden, zoals het verminderen van jeuk, het balanceren van het 

microbioom op de buitenste huidlaag, het stimuleren van ontstekingsremmende 

factoren en het bevorderen van de productie van hyaluronzuur.

Het herstel van de huidbarrière leidt ook tot het herstel van een vitale en goed 

functionerende huid.

ALLERGENEN EN BACTERIËN 

KUNNEN BINNENDRINGEN EN 

DE HUIDBARRIÈRE NOG VERDER 

AANTASTEN

EEN BESCHADIGDE 

HUIDBARRIÈRE, 

VEROORZAAKT DOOR 

EXTERNE EN INTERNE 

FACTOREN, LEIDT TOT 

DEHYDRATATIE VAN DE 

HUID

EEN GEDEHYDRATEERDE 

HUID IS VERZWAKT, 

ONTSTOKEN,  

JEUKERIG EN GEVOELIG



HYDRATING CRÈME

BEWEZEN COMBINATIE VAN INGREDIËNTEN 
Een effectieve, lichtgewicht en verzachtende formule van innovatieve 

ingrediënten, die de symptomen van een ernstig droge huid verbeteren.

OPHIOPOGON JAPONICUS WORTELEXTRACT

Werkt in de epidermis, bevordert een snel herstel en vermindert de 

intensiteit en frequentie van opvlammende roodheid. Draagt bij aan 

het herstel van de barrièrefunctie van de huid en de hydratatie en remt 

tegelijkertijd ook binnendringen van bacteriën af

MYRISTOYL PENTAPEPTIDE-11

Stimuleert de extracellulaire matrix (ECM) en de celvermeerdering voor 

herstel van weefsel, draagt bij aan de wondgenezing en biedt 

ontstekingsremmende voordelen

ZOX12™

Exclusief complex dat 12 uur lang geleidelijk antioxidanten afgeeft, de huid 

beschermt tegen beschadiging door vrije radicalen en toekomstige tekenen 

van vroegtijdige huidveroudering tegengaat

NEW

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.



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.

HYDRATING CRÈME

BEWEZEN RESULTATEN

WEEK 8
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Deelnemers lieten een aanzienlijke verbetering zien in de algehele 
uitstraling van de huid.

VERBETERING IN ALGEHELE UITSTRALING

Hydrating Crème verbetert de algehele uitstraling van de huid door de 

hydratatie te verbeteren, roodheid te verminderen en de huidtextuur te 

verzachten.

Verbetering in algehele uitstraling vastgesteld door een deskundig klinisch onderzoeker.



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.

HYDRATING CRÈME

BEWEZEN RESULTATEN

BIJ AANVANG 4 WEKEN 12 WEKEN

WEEK 12

Meer dan 80% van de deelnemers gaf aan dat de huid gezonder en gladder 
aanvoelde en beter gehydrateerd en minder rood was.



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.

HYDRATING CRÈME

BEWEZEN RESULTATEN
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89% van de deelnemers liet aanzienlijke verbeteringen zien in de  
hydratatie.

WEEK 4

VERBETERING IN HYDRATATIE

Hydrating Crème vermindert jeuk en een droge huid door herstel van de 

hydratatie.

Verbetering in hydratatie vastgesteld door middel van instrumentele evaluatie met 

een corneometer.



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.

HYDRATING CRÈME

BEWEZEN RESULTATEN

WEEK 12

BIJ AANVANG 12 WEKEN

Afbeeldingen gemaakt en geanalyseerd met een Antera analysesysteem voor het vaststellen van 

de vermindering van droogheid.



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.

HYDRATING CRÈME

BEWEZEN RESULTATEN
VERBETERING VAN ROODHEID

Hydrating Crème vermindert klinisch aantoonbaar de mate van roodheid.
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70% van de deelnemers liet aanzienlijke verbeteringen zien in de mate 
van roodheid.

WEEK 8

Verbetering in de mate van roodheid vastgesteld door een 

deskundig klinisch onderzoeker.



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.

HYDRATING CRÈME

BEWEZEN RESULTATEN

WEEK 12

BIJ AANVANG 12 WEKEN



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.

HYDRATING CRÈME

BEWEZEN RESULTATEN
VERBETERING VAN TEXTUUR EN GLADHEID

Hydrating Crème verbetert klinisch aantoonbaar de zichtbaarheid van ruwe 

huid.
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100% van de deelnemers liet aanzienlijke verbeteringen zien in  
de textuur en gladheid van de huid.

WEEK 8

Verbetering in textuur (gladheid) vastgesteld door een deskundig klinisch 

onderzoeker.



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.

HYDRATING CRÈME

BEWEZEN RESULTATEN

WEEK 12

BIJ AANVANG 12 WEKEN

Afbeeldingen gemaakt en geanalyseerd met een Antera analysesysteem voor het vaststellen van 

de vermindering van een schilferige huid.



Het klinisch onderzoek naar Hydrating Crème is uitgevoerd onder mensen met 

gemiddeld tot ernstig eczeem om de effectiviteit ervan aan te tonen bij extreme 

beschadiging van de huidbarrière. Hydrating Crème is zowel op het gezicht als 

op het lichaam klinisch aantoonbaar effectief in het herstellen van de hydratatie, 

het verminderen van roodheid en het verbeteren van de textuur en gladheid van 

de huid – en daarmee in het herstellen van de integriteit van de huidbarrière. 

Deelnemers lieten gedurende het hele onderzoek verbeteringen zien:

HYDRATING CRÈME

HET OORDEEL VAN DE DEELNEMERS

90%
ZAG ZICHTBARE VERBETERING 

IN DE DROOGHEID VAN DE HUID 

IN WEEK 8

90% 
ZAG ZICHTBARE VERBETERING IN DE 

TEXTUUR EN GLADHEID VAN DE HUID

IN WEEK 8

85% 
GAF AAN DAT  

DE HUID MINDER ROOD LEEK

IN WEEK 12

87% 
GAF AAN 

MINDER JEUK TE VOELEN

IN WEEK 8

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.





STAP 1 GETTING SKIN READYTM

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 huidverzorgingsprogramma'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.

HYDRATING CRÈME

COMPLETE OPLOSSINGEN
ZO® Skin Health biedt een compleet assortiment van producten aan voor de 

behandeling van droge huid. Dit programma combineert de producten die 

essentieel zijn voor het bereiken van een gezonde huid en optimaal herstel van 

een gezonde huid.
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