




NA WYŻSZY POZIOM DZIĘKI POTĘDZE NAUKITM

PODNIES PIELEGNACJE
SWOJEJ SKÓRY



ZO® oferuje proste, lecz kompleksowe podejście 
do procesu przywracania zdrowia skórze

i podtrzymywania tego stanu.

ETAP 1 GETTING SKIN READY® (PRZYGOTOWANIE SKÓRY) 

Zdrowa skóra bierze początek z odpowiedniej pielęgnacji podstawowej. Przywróć swoją 
skórę do zdrowego, zrównoważonego stanu, by odzyskać czystą cerę niezależnie od jej typu.

ETAP 2 PROFILAKTYKA I KORYGOWANIE

Szeroka gama produktów, które pomagają skorygować różne problemy skórne, 
począwszy od trądziku i trądziku różowatego, przez hiperpigmentację po oznaki starzenia,  
przy jednoczesnym zapobieganiu uszkodzeniom w przyszłości.

ETAP 3 OCHRONA

Filtry przeciwsłoneczne ZO® oferują Potrójne Spektrum OchronyTM, by osłonić skórę przed 
uszkodzeniami wywoływanymi przez słońce i światło. 

Celem ZO® SKIN HEALTH jest dostarczenie szerokiego spektrum rozwiązań przywracających skórę do jej naturalnego, 
zdrowego stanu. ZO® zapewni Ci pomoc w szeregu problemów: od naprawy uszkodzeń posłonecznych i usunięcia 
niepożądanej pigmentacji, po zapobieganie nowym uszkodzeniom i ochronę na przyszłość.
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ETAP 1 GETTING SKIN READY®

GENTLE CLEANSER
ŁAGODNY PREPARAT OCZYSZCZAJĄCY DLA 
WSZYSTKICH TYPÓW SKÓRY

EXFOLIATING CLEANSER
ZŁUSZCZAJĄCY PREPARAT OCZYSZCZAJĄCY DLA 
SKÓRY NORMALNEJ I TŁUSTEJ

Skuteczne połączenie gliceryny i składników 
pochodzenia roślinnego, łagodnie usuwa 
nadmiar sebum i zanieczyszczenia pozostawiając 
skórę odświeżoną i nawilżoną. 

200 ml / 6.7 Fl. Oz.

Delikatnie złuszczający preparat oczyszczający 
usuwa ze skóry brud i nadmiar sebum. 
Mikrokryształki wspomagają eksfoliację 
odblokowując pory skóry, a witamina E zapewnia 
ochronę antyoksydacyjną.

200 ml / 6.7 Fl. Oz.

HYDRATING CLEANSER
NAWILŻAJĄCY PREPARAT OCZYSZCZAJĄCY DLA 
SKÓRY NORMALNEJ I SUCHEJ

200 ml / 6.7 Fl. Oz.

OCZYSZCZANIE

EKSFOLIACJA

TONIZACJA

ZO® GSR®  

GSR® to kluczowy, pierwszy krok 

do uzyskania zdrowej skóry. Jest 

prostym systemem oczyszczania, 

eksfoliacji i tonizacji – działa 

synergicznie, by przywrócić skórę do 

właściwego stanu i zoptymalizować 

skuteczność wszystkich produktów 

profi laktycznych i ochronnych.

Oczyszczanie

• Normalizuje funkcje skóry dzięki 
prawidłowemu oczyszczaniu

• Usuwa powierzchowne zanieczyszczenia, 
takie jak sebum, brud, makijaż

• Usuwa martwe komórki naskórka
• Poprawia krążenie krwi
• Zwiększa penetrację składników aktywnych 

pozostałych preparatów pielęgnacyjnych

• Kontroluje wydzielanie sebum
• Przywraca właściwe pH skóry
• Koi skórę suchą, nadwrażliwą

Preparat oczyszczający o łagodnym działaniu, 
zawiera glicerynę i alantoinę, by ukoić wrażliwą 
i podrażnioną skórę. Kremowa formuła delikatnie 
usuwa wszelkie zanieczyszczenia i makijaż.
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Eksfoliacja

EXFOLIATING POLISH
PASTA ZŁUSZCZAJĄCA

Kryształki magnezu złuszczają martwe komórki 
skóry sprawiając, że cera staje się czysta, gładka
i ma wyrównany koloryt.

Waga ne�o 65 g / 2.3 Oz.

DUAL-ACTION SCRUB
PEELING O PODWÓJNYM DZIAŁANIU

Preparat złuszczający o podwójnym działaniu 
pomaga w usuwaniu martwych komórek skóry 
i nadmiaru sebum, który może prowadzić do 
blokowania porów.  

Waga ne�o  116 g / 4 Oz.

COMPLEXION RENEWAL PADS
PŁATKI DO SKÓRY NORMALNEJ 
W KIERUNKU TŁUSTEJ

60 płatków

CALMING TONER, pH BALANCER
KOJĄCY TONIK RÓWNOWAŻĄCY PH SKÓRY

Z maksymalną mocą zapobiegają wystąpieniu 
objawów trądziku. Płatki zawierają 2% kwasu 
salicylowego, który usuwa objawy trądziku, 
minimalizuje wydzielanie sebum i zwęża pory skóry.

60 płatków

Kojący tonik o pH neutralnym dla skóry usuwa 
zanieczyszczenia i pobudza osłabioną, wrażliwą 
cerę.

180 ml / 6 Fl. Oz.

Tonizacja

OIL CONTROL PADS ACNE TREATMENT
PŁATKI DO SKÓRY TŁUSTEJ - 
TERAPIA PRZECIWTRĄDZIKOWA

Wilgotne płatki do przecierania twarzy, 
zmniejszające ilość sebum na powierzchni skóry. 
Dodatkowo złuszczają martwe komórki naskórka 
blokujące pory i usuwają wszelkie zanieczyszczenia.
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PREVENT + CORRECT
PROFILAKTYKA I KORYGOWANIE
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DAILY POWER DEFENSE
PREPARAT DO CODZIENNEJ OCHRONY SERUM UJĘDRNIAJĄCE
I PIELĘGNACJI

FIRMING SERUM

Serum o silnym działaniu antyoksydacyjnym 
stworzono, by redukować drobne linie
i zmarszczki oraz zapobiegać ewentualnym 
uszkodzeniom w przyszłości. Wspiera naturalny 
proces naprawy DNA i pomaga przywrócić 
właściwe funkcje barierowe oraz zdrowie skóry.  

50 ml / 1.7 Fl. Oz.

Lekkie serum zawierające ekskluzywny kompleks 
ZCORETM, którego działanie w widoczny sposób 
poprawia napięcie i ujędrnienie skóry, by uzyskać 
wyraźniej zarysowany kontur twarzy.
 
47 ml / 1.6 Fl. Oz.

10% VITAMIN C SELF-ACTIVATING
SAMOAKTYWUJĄCA SIĘ WITAMINA C 10%

Potężna dawka działającej przeciwstarzeniowo 
witaminy C rozjaśnia i redefiniuje skórę, 
przyczyniając się do wyrównania jej kolorytu 
i zmniejszenia widoczności drobnych linii oraz 
zmarszczek, co prowadzi do wygładzenia cery.

50 ml / 1.7 Fl. Oz.

ETAP 2 PROFILAKTYKA + KORYGOWANIE/KURACJA PRZECIWSTARZENIOWA

Produkty ZO® bazują na szerokim zakresie 

kwasy alfahydroksylowe, czynniki wzrostu, 
witamina C i wiele innych, by zapewnić 
wszechstronną ofertę preparatów rozwiązujących 
każdy problem skórny. 

PROFILAKTYKA + KORYGOWANIE  

Produkty przeznaczone do 

pielęgnacji skóry ze specyficznymi 

problemami. Oferta obejmuje 

zakres od profilaktycznych 

programów do codziennej 

pielęgnacji, które utrzymują skórę 

w zdrowym stanie i zapobiegają 

uszkodzeniom w przyszłości, 

po agresywne programy 

ukierunkowane na naprawę

i regenerację.  

10% WITAMINY C

*

EXFOLIATION  ACCELERATOR
PREPARAT PRZYSPIESZAJĄCY EKSFOLIACJĘ

Rozjaśnia skórę i odblokowuje pory dzięki 
zastosowaniu kompleksu kwasów: glikolowego 
i mlekowego, które złuszczają komórki skóry, 
jednocześnie ją uspokajając za pomocą kojącego 
połączenia aloesu, zielonej herbaty i rumianku.

50 ml / 1.7 Fl. Oz.

13

WRINKLE + TEXTURE REPAIR
REDUKCJA ZMARSZCZEK I POPRAWA TEKSTURY 
SKÓRY
Krem zmniejsza widoczność głębokich linii 
i zmarszczek, w zauważalny sposób poprawia 
teksturę i koloryt skóry oraz zwiększa jej jędrność. 

50 ml / 1.7 Fl. Oz.

GROWTH FACTOR SERUM
SERUM STYMULUJĄCE

Ma postać lekkiego żelu. Zawiera kompleks
ZPRO®,  który wyraźnie odmładza skórę, zmniejsza 
widoczność zmarszczek, w tym zmarszczek 
mimicznych i zapobiega występowaniu oznak 
starzenia w przyszłości. 

30 ml / 1 Fl. Oz.

ENZYMATIC PEEL
PEELING ENZYMATYCZNY

Odmładzający peeling przeznaczony do 
domowego użytku koi i nawilża skórę, 
wygładzając jej powierzchnię i rozjaśniając 
cerę. 

50 ml / 1.7 Oz.

0.5% RETINOLU
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INSTANT PORE REFINER
BŁYSKAWICZNE SERUM ZWĘŻAJĄCE PORY

Lekkie serum łączące silnie działające kompleksy 
ZO-RRS2® oraz ZOX12® zwęża pory, wygładza 
powierzchnię skóry i redukuje błyszczenie, 
natychmiast matując cerę.

Waga ne�o  29 g / 1 Oz.

RADICAL NIGHT REPAIR
PREPARAT ODBUDOWUJĄCY NA NOC

60 ml / 2 Fl. Oz.

1% RETINOLU

*

Kuracja przeciwstarzeniowa, zawierająca 1% 
re�nolu, poprawia fakturę skóry oraz wyrównuje jej 
koloryt. Zmniejsza widoczność drobnych linii 
i zmarszczek, nadając skórze młodzieńczy wygląd.
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Complexion Renewal Pads 30 płatków
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ETAP 2 PROFILAKTYKA + KORYGOWANIE/KURACJA PRZECIWSTARZENIOWA

FAKTY DOTYCZĄCE PROCESU STARZENIA

Wiek. Uwarunkowania genetyczne. Dieta. Stres. Wpływ środowiska. Oddziaływanie światła słonecznego. Z upływem 

czasu, czynniki te, przyczyniają się do powstania widocznych oznak starzenia, do których można zaliczyć: drobne linie, 

zmarszczki, ziemistość skóry, nierówną teksturę i utratę naturalnego nawilżenia. Programy ZO® Phases of Aging zostały 

zaprojektowane tak, aby korygować widoczne oznaki starzenia i minimalizować kluczowe czynniki, które je wywołują.

DAILY SKINCARE PROGRAM
(PROGRAM DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI 
SKÓRY)

ANTI-AGING PROGRAM
(PROGRAM PRZECIWSTARZENIOWY)

AGGRESSIVE ANTI-AGING PROGRAM 
(INTENSYWNY PROGRAM PRZECIWSTARZE-
NIOWY)

WIDOCZNE OZNAKIROZWIĄZANIE ZO® OBJAWY BIOLOGICZNE

• Pojawiające się wcześnie drobne linie
• Ziemista cera i odwodnienie  
• Rozszerzone pory

• Drobne linie i pierwsze zmarszczki    
• Wczesne oznaki starzenia skóry wokół oczu
• Nierówny koloryt skóry

• Szorstka powierzchnia skóry
• Silne zwiotczenie skóry wokół oczu, mnóstwo 
   drobnych linii i zmarszczek, odwodnienie
• Bardzo nierówny koloryt skóry i plamy starcze

• Powolna regeneracja skóry
• Zmniejszone nawilżenie 
• Duża aktywność gruczołów łojowych

• Spowolnienie produkcji kolagenu i elastyny
• Umiarkowany spadek produkcji czynnika 
   nawilżającego
• Nierówna dystrybucja pigmentu w skórze

• Brak odnowy komórkowej i naturalnego złuszczania
• Znaczna redukcja produkcji kolagenu i naturalnego 
   czynnika nawilżającego
• Wyjątkowo nierówna dystrybucja pigmentu w skórze

DAILY SKINCARE PROGRAM
PROGRAM CODZIENNEJ PIELĘGNACJI SKÓRY

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

Pierwsza linia obrony przeciwko drobnym liniom i zmarszczkom to odpowiednie nawilżenie 
skóry i ochrona przed szkodliwą ekspozycją na światło słoneczne. Zaczyna się od podstawowego 
programu pielęgnacji skóry, który wykorzystuje wysoką zawartość bardzo skutecznych składników 
wspomagających walkę z naturalnym procesem starzenia.  Daily Skincare Program to niezbędny 
element codziennej pielęgnacji skóry, który pomaga ją wzmacniać i utrzymywać zdrowy wygląd 
cery. Został specjalnie opracowany, by:

• Pomagać w ochronie i utrzymaniu młodego wyglądu cery
• Pomagać w zapobieganiu uszkodzeniom w przyszłości poprzez ochronę skóry przed 
   oddziaływaniem słońca
• Poprawić i utrzymać wyrównany koloryt skóry oraz zwężone pory
• Utrzymać odpowiednie nawilżenie skóry

60 ml / 2 Fl. Oz.
waga ne�o 16.2 g

Daily Power Defense 30 ml / 1 Fl. Oz.
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60 ml / 2 Fl. Oz.

Complexion Renewal Pads 30 płatków
Daily Power Defense 30 ml / 1 Fl. Oz.
Growth Factor Serum 30 ml / 1 Fl. Oz.

60 ml / 2 Fl. Oz.

Complexion Renewal Pads 30 płatków
Daily Power Defense 30 ml / 1 Fl. Oz.
Radical Night Repair 30 ml / 1 Fl. Oz.
Renewal Crème 50 ml / 1.7 Fl. Oz.

AGGRESSIVE ANTI-AGING PROGRAM
PROGRAM INTENSYWNEJ PIELĘGNACJI PRZECIWSTARZENIOWEJ

• Redukować głębsze linie i zmarszczki
• Zmniejszać widoczność przebarwień i plam starczych
• Wyrównywać koloryt skóry
• Wzmacniać skórę poprzez utrzymanie właściwego poziomu jej nawilżenia
• Utrzymywać efekty zabiegów laserowych i estetycznych

ANTI-AGING PROGRAM
PROGRAM PRZECIWSTARZENIOWY
Program o średniej intensywności, na który składają się wysoce zaawansowane składniki 
o działaniu przeciwstarzeniowym, został stworzony, by redukować wczesne lub znaczące oznaki 

składniki o dużej mocy, skoncentrowane formuły i intensywnie działające systemy dostarczania 
składników do skóry, by poprawić jej wygląd, wzmocnić ją i ochronić przed uszkodzeniami  
w przyszłości. Został specjalnie opracowany, by:

• Pomagać w zmniejszeniu widoczności drobnych linii i zmarszczek
• Wyrównać koloryt skóry i zwęzić pory 
• Zachować i utrzymać młody wygląd cery
• Zapobiegać uszkodzeniom w przyszłości poprzez ochronę skóry przed wpływem światła słonecznego

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

Głębsze linie i zmarszczki, przebarwienia (plamy starcze, uszkodzenia posłoneczne) oraz cieńsza 
skóra o zmniejszonej elastyczności i jędrności wymagają intensywniejszej kuracji. Aggressive 
An�-Aging Program obejmuje silnie oddziałujące formuły zawierające enzymy, substancje nawilżające 
i antyoksydanty zawierające wysokie stężenie re�nolu - składnika aplikowanego miejscowo 
o udowodnionej zdolności zmniejszania oznak starzenia środowiskowego, jak i chronologicznego.
Program został specjalnie opracowany, by:
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BLENDING CRÈME 
KREM ROZJAŚNIAJĄCY I WYRÓWNUJĄCY 
KOLORYT CERY
Krem zawiera 4% hydrochinonu - optymalne 
stężenie, by zapobiegać nadmiernej produkcji 
melaniny i korygować zaburzenia pigmentacji 
skórnej.

80 ml / 2.7 Fl. Oz. 

PIGMENT CONTROL CRÈME
KREM WYBIELAJĄCY I KORYGUJĄCY

Krem zawiera 4% hydrochinonu i kwas glikolowy, 
by korygować zaburzenia pigmentacji, wyrównać 
koloryt cery i łagodzić podrażnienia wywołujące 
zmiany hiperpigmentacyjne.

80 ml / 2.7 Fl. Oz. 

PIGMENT CONTROL + PIGMENT CONTROL +
BRIGHTENING CRÈME
KREM WYBIELAJĄCY I KORYGUJĄCY Z 20% 
WITAMINĄ C
Zawiera mocną mieszankę 4% hydrochinonu
i 20% witaminy C.  Krem wybielający i korygujący, 
zwalcza najbardziej ostre i zaawansowane formy 
hiperpigmentacji skórnej.

80 ml / 2.7 Fl. Oz. 

REFISSA®

receptę, pomaga zredukować drobne zmarszczki 
na twarzy i wyrównać nieregularną pigmentację 
związaną z uszkodzeniami posłonecznymi. 

Waga ne�o 20 g

* * *

* TYLKO NA RECEPTĘ

*

0
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HYDROCHINON
Hydrochinon to bardzo skuteczna kuracja przeciwdziałająca hiperpigmentacji 
o nasileniu od umiarkowanego do mocnego, zwłaszcza objawom melasmy. Ten 
efektywny związek stopniowo wybiela i rozjaśnia takie problemy skórne, jak ostuda, 
piegi, plamy soczewicowate i uszkodzenia posłoneczne. Hydrochinon powinien być 
stosowany nie dłużej niż 5 miesięcy, by uniknąć pojawienia się stanów zapalnych, 
nawrotów hiperpigmentacji i zmniejszenia tolerancji na ten składnik. Po zakończeniu 
kuracji pacjenci mogą podtrzymać jej efekty korzystając z ZO® Skin Brightening Program 
+ Texture Repair.

KURACJE BEZ UŻYCIA HYDROCHINONU 
Dla pacjentów, którzy potrzebują skutecznej kuracji przeciwko hiperpigmentacji 
bez użycia hydrochinonu optymalnym wyborem będzie ZO® Non-Hydroquinone 

zmniejszają zaczerwienienia, poprawiają kolor cery i cofają oznaki starzenia.

DOSTARCZANIE KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z KURACJI 
HYDROCHINONEM, JAK I PREPARATAMI BEZ JEGO UŻYCIA

RETINOL SKIN BRIGHTENER
PREPARAT ROZJAŚNIAJĄCY SKÓRĘ Z RETINOLEM

koloryt cery i zmniejsza widoczność plam starczych 
oraz zapewnia ochronę antyoksydacyjną, dzięki 
której skóra pozostaje rozjaśniona. 

50 ml / 1.7 Fl. Oz.

DOSTĘPNE
1%, 0.5%, 0.25%
RETINOLU

BEZ

HQ

BRIGHTALIVE®  SKIN BRIGHTENER
PREPARAT ROZJAŚNIAJĄCY SKÓRĘ

stworzony, by wyrównać koloryt cery, zmniejszyć 
występowanie ciemnych przebarwień i przywrócić 
odpowiedni poziom nawilżenia, jednocześnie kojąc
i łagodząc podrażnioną skórę.

50 ml / 1.7 Fl. Oz.

DOSKONAŁA TECHNOLOGIA 

Głównym celem ZO® jest wykorzystywanie najlepszych 

i najskuteczniejszych składników dostępnych na rynku, aby 

zapewnić najlepsze rezultaty. Technologia Brightalive® 

zawiera przełomowe połączenie składników, które na 

siedem różnych sposobów przeciwdziałają przebarwieniom, 

co przynosi doskonałe efekty bez wywoływania podrażnienia

i pieczenia skóry.   

ETAP 2 PROFILAKTYKA + KORYGOWANIE/ROZJAŚNIANIE
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ETAP 2 PROFILAKTYKA + KORYGOWANIE/ROZJAŚNIANIE
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Gentle Cleanser  60 ml / 2 Fl. Oz.

Complexion Renewal Pads  30 płatków
Daily Power Defense  30 ml / 1 Fl. Oz.
Brightalive® Skin Brightener  30 ml / 1 Fl. Oz.

SKIN BRIGHTENING PROGRAM
PROGRAM ROZJAŚNIAJĄCY SKÓRĘ

i zmniejsza widoczność przebarwień, podczas gdy silna dawka witaminy C redefi niuje skórę, 
redukując drobne linie i zmarszczki.  Kuracja jest dostatecznie łagodna, by można było ją 
stosować na co dzień.

SKIN BRIGHTENING PROGRAM + TEXTURE REPAIR
PROGRAM ROZJAŚNIANIA I POPRAWY TEKSTURY SKÓRY
Opracowany przez dr. Zeina Obagi w celu zredukowania hiperpigmentacji bez konieczności 
stosowania hydrochinonu. Jest przeznaczony szczególnie do wygładzania cery i wyrównywania 

i antyoksydanty natychmiast rozjaśniając i wyrównując koloryt cery oraz zwiększając jędrność
i poprawiając strukturę skóry.

• Doskonały do poprawy wyglądu przebarwień, gdy kuracja hydrochinonem została zakończona
   lub gdy terapia z nim jest niewskazana
• Do stosowania po zakończeniu kuracji hydrochinonem przez 4-5 miesięcy
• Do stosowania, gdy niepożądane jest wybielanie skóry, a celem jest wyrównany koloryt skóry
• System ten również zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

30 ml / 1 Fl. Oz.
Brightalive® Skin Brightener  30 ml / 1 Fl. Oz.
Wrinkle + Texture Repair  30 ml / 1 Fl. Oz.
Daily Power Defense  30 ml / 1 Fl. Oz.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:
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ETAP 2 PROFILAKTYKA + KORYGOWANIE/ROZJAŚNIANIE

PIGMENT CONTROL PROGRAM + HYDRQUINONE
PROGRAM KONTROLI PIGMENTU Z HYDROCHINONEM

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

Dr Zein Obagi stworzył ten całościowy program, by wspomagać terapie przebarwień, poważnych uszkodzeń 
strukturalnych skóry i uszkodzeń wywołanych działaniem słońca i zapewnić ogólną regenerację skóry.

• Leczy umiarkowane i ostre przebarwienia, zwłaszcza melasmę
• Leczy bardzo przesuszoną, poszarzałą skórę o chropowatej powierzchni i pomaga przywrócić jej gładkość 
   i zdrowy blask
• Usuwa widoczne plamy i uszkodzenia posłoneczne
• Zapewnia długotrwałe rezultaty, jeśli jest stosowany w ramach kuracji poprawiającej kondycję skóry przed 
   zabiegiem estetycznym lub po nim
• Poprawia ogólną jakość, zdrowie i wygląd skóry 

PROGRAMY UKIERUNKOWANE

Kompleksowe programy stworzone specjalnie, by dostarczać rozwiązań dla najczęściej występujących problemów skórnych.  

ZO® oferuje programy rozjaśniające zarówno w opcji z użyciem hydrochinonu, jak i bez tego składnika, lecznicze kuracje 

dla zaczerwienionej, uwrażliwionej skóry, programy zapobiegające trądzikowi i leczące go – wszystkie w wygodnych 

opakowaniach, które można bezpiecznie zabrać do bagażu podczas lotu samolotem.

Gentle Cleanser  60 ml / 2 Fl. Oz.
Exfolia�ng Polish   waga ne�o 16.2 g
Complexion Renewal Pads  30 płatków
Pigment Control Crème  30 ml / 1 Fl. Oz.
Daily Power Defense  30 ml / 1 Fl. Oz.
Pigment Control + Blending Crème  30 ml / 1 Fl. Oz. 
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PROGRAM ROZJAŚNIANIA I POPRAWY TEKSTURY SKÓRY
Opracowany przez dr. Zeina Obagi w celu zredukowania hiperpigmentacji bez konieczności 
stosowania hydrochinonu. Jest przeznaczony szczególnie do wygładzania cery i wyrównywania 
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PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:
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Brightalive® Skin Brightener  30 ml / 1 Fl. Oz.
Wrinkle + Texture Repair  30 ml / 1 Fl. Oz.
Daily Power Defense  30 ml / 1 Fl. Oz.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

18

ETAP 2 PROFILAKTYKA + KORYGOWANIE/ROZJAŚNIANIE

PIGMENT CONTROL PROGRAM + HYDRQUINONE
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PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:
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• Leczy bardzo przesuszoną, poszarzałą skórę o chropowatej powierzchni i pomaga przywrócić jej gładkość 
   i zdrowy blask
• Usuwa widoczne plamy i uszkodzenia posłoneczne
• Zapewnia długotrwałe rezultaty, jeśli jest stosowany w ramach kuracji poprawiającej kondycję skóry przed 
   zabiegiem estetycznym lub po nim
• Poprawia ogólną jakość, zdrowie i wygląd skóry 

PROGRAMY UKIERUNKOWANE

Kompleksowe programy stworzone specjalnie, by dostarczać rozwiązań dla najczęściej występujących problemów skórnych.  

ZO® oferuje programy rozjaśniające zarówno w opcji z użyciem hydrochinonu, jak i bez tego składnika, lecznicze kuracje 
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Gentle Cleanser  60 ml / 2 Fl. Oz.
Exfolia�ng Polish   waga ne�o 16.2 g
Complexion Renewal Pads  30 płatków
Pigment Control Crème  30 ml / 1 Fl. Oz.
Daily Power Defense  30 ml / 1 Fl. Oz.
Pigment Control + Blending Crème  30 ml / 1 Fl. Oz. 
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200 ml / 6.7 Fl. Oz.

Complexion Renewal Pads 60 płatków
Complexion Clearing Masque waga ne�o 85 g

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

ACNE CONTROL
TRĄDZIK POD KONTROLĄ

Formuła o maksymalnej mocy zawierająca 
10% mikronizowanego nadtlenku benzoilu 
minimalizuje i leczy zmiany trądzikowe, 
kontroluje wydzielanie sebum i namnażanie 
bakterii na skórze, koi skórę i zapobiega 
pojawieniu się objawów trądziku w przyszłości. 

60 ml / 2 Fl. Oz.

COMPLEXION CLEARING MASQUE
MASKA OCZYSZCZAJĄCA

Naturalna maseczka, bazująca na glince, 
zawierająca 10% siarki, leczy trądzik oraz 
zapobiega jego ponownemu pojawieniu się, 
oczyszcza zablokowane pory, wchłania nadmiar 
sebum i nawilża skórę.

Waga ne�o 85 g / 3 Oz.

ETAP 2 PROFILAKTYKA I KORYGOWANIE/TRĄDZIK

COMPLEXION CLEARING PROGRAM
PROGRAM ZAPOBIEGANIA I TERAPII TRĄDZIKU
Gdy proces złuszczania naskórka przebiega nieprawidłowo, martwe komórki nawarstwiają się 
na powierzchni skóry i wewnątrz porów. Następnie łączą się z uwięzionym tam łojem skórnym  
i dochodzi do zablokowania ujść gruczołów łojowych, a w rezultacie do pojawienia się 

ograniczające wydzielanie sebum i rozpuszczające nadmiar łoju na powierzchni skóry, 
zaskórników i ropnych krostek. Complexion Clearing Program zawiera kluczowe składniki 

które jednocześnie złuszczają martwe komórki naskórka, pomagając w naprawie uszkodzeń 
powierzchniowych, ściągając pory i poprawiając strukturę skóry.
Został specjalnie opracowany by:
• Kontrolować wydzielanie sebum
• Usuwać martwe komórki skóry 
• Stymulować właściwą odnowę komórkową
• Zwiększać naturalną produkcję kolagenu w skórze
• Łagodzić i koić podrażnioną skórę ze stanami zapalnymi
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ROZATROL®
Serum lecznicze dla zaczerwienionej, uwrażliwionej 
skóry zawierające kompleks ZO-RRS2®. Redukuje 
ilość łoju naskórkowego, by normalizować skórę oraz 
złuszcza ją, by zapobiegać wystąpieniu objawów 
przedwczesnego starzenia. 

50 ml / 1.7 Fl. Oz.

KURACJA DLA ZACZERWIENIONEJ, UWRAŻLIWIONEJ SKÓRY

Niemal 80% pacjentów cierpiących na trądzik różowaty zgłasza konieczność 

stosowania więcej niż jednego leku w walce z tą przypadłością.  

Rozatrol® zawiera kompleks składników łagodzących widoczne objawy 

związane z trądzikiem różowatym. Wszystko w jednej tubce.

sebum, który może wywoływać stany zapalne. Zapewnia również wyjątkowo 

delikatne złuszczanie i wspiera optymalne mikrokrążenie, aby zapobiegać 

oznakom przedwczesnego starzenia się skóry.

Zdjęcia pokazują 
zmniejszenie 
nasilenia trądziku 
różowatego, 
oznak rumienia 
napadowego  
i zaczerwienienia 
skóry po sześciu 
tygodniach 
stosowania.

PRZED PO

ETAP 2 PROFILAKTYKA I KORYGOWANIE/ZACZERWIENIENIA

SKIN NORMALIZING SYSTEM, THERAPEUTIC TREATMENT FOR RED, SENSITIZED SKIN

KURACJA LECZNICZA DLA ZACZERWIENIONEJ, UWRAŻLIWIONEJ SKÓRY

ZO® Skin Normalizing System to kompletny wybór produktów dla zaczerwienionej, 
uwrażliwionej 
objawy kojarzone z trądzikiem różowatym.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

Gentle Cleanser 60 ml / 2 Fl. Oz.

Oil Control Pads 60 płatków
Daily Power Defense 30 ml / 1 Fl. Oz.
Rozatrol®  20 ml / 0.67 Fl. Oz.
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ETAP 2 PROFILAKTYKA I KORYGOWANIE/ZACZERWIENIENIA
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ETAP 3 OCHRONA/OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

MOC POTRÓJNEJ OCHRONY TRIPLE-SPECTRUM PROTECTION™
SERIA PRODUKTÓW ZAPEWNIAJĄCYCH OCHRONĘ PRZECIWSŁONECZNĄ

wszechstronnym zakresie ochrony. Nasza zaawansowana potrójna ochrona zabezpiecza przed promieniowaniem UVA/UVB, 

wysokoenergetycznym niebieskim światłem HEV oraz promieniowaniem podczerwonym (IR-A).

ŚWIATŁO SZKODLIWE
100-400 nm

ŚWIATŁO SZKODLIWE
400-500 nm

ŚWIATŁO KORZYSTNE
500-760 nm

ŚWIATŁO SZKODLIWE
760-1400 nm

PROMIENIOWANIE 
NIEWIDZIALNE

ŚWIATŁO WIDZIALNE

Potrójna 
Ochrona ZO

Tradycyjne kremy 
przeciwsłoneczne

FILTRY PRZECIWSŁONECZNE CHRONIĄ PRZED UVA/UVB
Seria przeciwsłoneczna ZO® obejmuje fi ltry fi zyczne i chemiczne, które 
zapewniają szerokie spektrum ochrony przed szkodliwym działaniem
promieni UVA powodujących starzenie się skóry oraz promieni UVB  
odpowiedzialnych za poparzenia skóry. Nasze fi ltry fi zyczne zawierają 
sprawdzony dwutlenek tytanu, a fi ltry chemiczne  - mieszankę fi ltrów  
zatwierdzoną przez FDA. Wszystkie fi ltry przeciwsłoneczne ZO® nie 
zawierają oksybenzonu.

FRAKCJONOWANA MELANINA CHRONI PRZED HEV
Frakcjonowana melanina chroni skórę przed efektami starzenia 
spowodowanymi działaniem wysokoenergetycznego promieniowania  
niebieskiego (HEV). Ochrona przed tym światłem jest niezwykle ważna,  
ponieważ narażeni jesteśmy na jego działanie każdego dnia. Jego źródła to: 

ANTYOKSYDANTY CHRONIĄ PRZED PROMIENIOWANIEM IR-A
Nasze fi ltry przeciwsłoneczne wykorzystują ekskluzywny kompleks ZOX12®
o 12 godzinnym uwalnianiu, pomagając chronić skórę przed szkodliwym
działaniem promieni podczerwonych (IR-A). Dodatkowo zabezpieczają skórę 
przed wolnymi rodnikami i zapobiegają przyszłym oznakom przedwczesnego 
starzenia się skóry.

WARSTWY SKÓRY

NASKÓREK

SKÓRA WŁAŚCIWA

TKANKA PODSKÓRNA

24

słońce, oświetlenie fl uorescencyjne i oświetlenie LED, smar�ony, komputery, 
tablety i inne.

25

SUNSCREEN + PRIMER
BROAD-SPECTRUM SPF 30
KREM Z FILTREM O SZEROKIM SPEKTRUM 
OCHRONY SPF 30 + BAZA POD PODKŁAD
Działający w dwojaki sposób krem 
przeciwsłoneczny z kompleksem ZOX12®  
chroni przed szkodliwym oddziaływaniem 
promieniowania UVA/UVB i promieniowania 
podczerwonego, a także przed promieniowaniem 
HEV. Nawilża, a jednocześnie pełni funkcję bazy 
pod podkład, dzięki której można uzyskać efekt 
wygładzenia i matowego wykończenia makijażu 
oraz ukryć niedoskonałości skórne.

30 ml / 1 Fl. Oz.

DAILY SHEER, BROAD-SPECTRUM SPF 50
TRANSPARENTNA, CODZIENNA OCHRONA
O SZEROKIM SPEKTRUM SPF 50
Nietłusty, szybko wchłaniający się fi ltr przeciw-
słoneczny zapewnia transparentne, matowe 
wykończenie oraz posiada dodatkowe właściwości 
nawilżające. Zapobiega przesuszeniu skóry 
spowodowanej zwiększoną ekspozycją na  
działanie czynników zewnętrznych.

45 ml / 1.5 Fl. Oz.

BROAD-SPECTRUM, SUNSCREEN SPF 50
KREM Z FILTREM O SZEROKIM SPEKTRUM 
OCHRONY SPF 50

SUNSCREEN + POWDER 
BROAD-SPECTRUM SPF 30
PUDER MINERALNY Z FILTREM O SZEROKIM 
SPEKTRUM OCHRONY SPF 30

Przeznaczony dla skóry wrażliwej oraz 
dla osób po zabiegach estetycznych. Ten 
lekki, niepodrażniający, mineralny krem 
przeciwsłoneczny z kompleksem ZOX12®  chroni 
przed szkodliwym działaniem promieniowania 
UVA/UVB i promieniowania podczerwonego,
a także przed promieniowaniem HEV.

Waga ne�o 118 g / 4 Oz. Waga ne�o 3 g / 0.11 Oz.

SMART TONE, BROAD-SPECTRUM SPF 50
“INTELIGENTNY KOLORYT” - 
SZEROKIE SPEKTRUM OCHRONY SPF 50

Wyjątkowo lekki krem przeciwsłoneczny 
zawierający kompleks ZOX12® , który chroni przed 
postarzającym oddziaływaniem promieniowania 
UVA/UVB i promieniowania podczerwonego, 
a także przed promieniowaniem HEV. 
Zaprojektowany tak, by dopasowywać się do 
większości odcieni skóry.

45 ml / 1.5 Fl. Oz.

Preparat w formie pudru mineralnego do stosowania 
na makijaż, umożliwiający re-aplikację preparatu 
przeciwsłonecznego w ciągu dnia. 
Pochłania sebum z powierzchni skóry, pozostawiając 
ją gładką, o promiennym wyglądzie.
Występuje w trzech uniwersalnych kolorach.
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“INTELIGENTNY KOLORYT” - 
SZEROKIE SPEKTRUM OCHRONY SPF 50
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Występuje w trzech uniwersalnych kolorach.
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INTENSE EYE CRÈME
INTENSYWNIE REGENERUJĄCY KREM POD OCZY

STYMULUJĄCE SERUM POD OCZY

Rozjaśnia cienie pod oczami, zmniejszając przy 
tym widoczność drobnych linii i zmarszczek. 
Skóra pod oczami jest wygładzona, a jej koloryt 
wyrównany.

.

15 ml / 0.5 Fl. Oz.

EYE BRIGHTENING CRÈME
ROZJAŚNIAJĄCY KREM POD OCZY

Zaawansowany krem przeciwstarzeniowy
z kompleksem ZPRO®. Rozjaśnia cienie pod oczami,
zmniejsza zasinienia i obrzęki, oraz redukuje 
drobne linie i zmarszczki.

Waga ne�o 15 g / 0.5 Fl. Oz.

ZNACZENIE WŁAŚCIWEJ 
PIELĘGNACJI SKÓRY WOKÓŁ OCZU

Okolice oczu to jedne z pierwszych 

miejsc, w których pojawiają się oznaki 

starzenia. Właściwa pielęgnacja skóry 

w tym rejonie to kluczowy krok

w utrzymaniu zdrowej cery o młodym 

wyglądzie. Wykorzystując technologie 

natychmiast redukujące cienie 

pod oczami produkty te stanowią 

stały element w każdej rutynie 

pielęgnacyjnej skóry.

PIELĘGNACJA UZUPEŁNIAJĄCA/SKÓRA WOKÓŁ OCZU

GROWTH FACTOR EYE SERUM

Przeciwstarzeniowe serum pod oczy bez re�nolu. 
Poprawia wygląd zmarszczek mimicznych, 
wypełniając obszar doliny łez. Poprawia gęstość 
skóry oraz jej nawilżenie. Chłodzący aplikator usuwa 
efekt zmęczonych oczu.
15 ml / 0.5 Fl. Oz.
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PIELEGNACJA UZUPEŁNIAJACA
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RECOVERY CRÈME
KREM REGENERUJĄCY

RENEWAL CRÈME
KREM ODBUDOWUJĄCY

Przeznaczony dla skóry suchej i wrażliwej. 

redukujący drobne linie i zmarszczki oraz 
ceramidy nawilżające i wygładzające skórę, które 
nadają jej świeży wygląd.

50 ml / 1.7 Fl. Oz. 50 ml / 1.7 Fl. Oz.

HYDRATING CRÈME
KREM NAPRAWCZY

Lekka, odmładzająca formuła z kompleksem 
ZOX12®  redukuje drobne linie, oddziałuje 
nawilżająco i kojąco na skórę po zabiegach 
estetycznych lub skórę przesuszoną i podrażnioną.
Nie zawiera re�nolu.
Waga ne�o 113 g / 4 Oz.

PRODUKTY NAWILŻAJĄCE

Używanie niewłaściwych produktów, 

zwłaszcza tych nawilżających, może 

przynieść skórze więcej szkody niż 

pożytku. Nawilżacze ZO® zostały 

stworzone, by łagodzić podrażnienia

i odświeżyć wygląd skóry, jednocześnie 

przywracając jej naturalny poziom 

nawilżenia.

PIELĘGNACJA UZUPEŁNIAJĄCA/NAWODNIENIE I UKOJENIE
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Przeznaczony dla każdego rodzaju skóry 
o umiarkowanym przesuszeniu, w tym skóry tłustej, 
skłonnej do powstawania trądziku. Lekka formuła 
o właściwościach odbudowujących, nawilża, łagodzi 
podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienia. 
Zawiera re�nol.
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PIELĘGNACJA UZUPEŁNIAJĄCA/CIAŁO

BODY EMULSION
EMULSJA DO CIAŁA

Działający wielokierunkowo produkt do pielęgnacji 
ciała poprawia jakość skóry, wygładzając ją  
oraz nadając jej zdrowy wygląd. Dzięki zawartości 
re�nolu, nawet najbardziej sucha skóra staje się 
miękka, dobrze nawilżona, a jej koloryt wyrównany.

240 ml / 8 Fl. Oz.

CELLULITE CONTROL
CELLULIT POD KONTROLĄ

Waga ne�o 150 g / 5.3 Oz.

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI CIAŁA  

Przywracanie zdrowia skórze 

dotyczy nie tylko twarzy – upewnij 

się, że twoja skóra funkcjonuje 

optymalnie włączając do swojej 

rutyny pielęgnacyjnej produkty 

do ciała. Niezależnie od tego, czy 

chodzi o kurację antycellulitową, 

przeciwstarzeniową, czy też

o przeciwdziałanie uszkodzeniom

w przyszłości, właściwa pielęgnacja 

ciała to kluczowy krok na drodze do 

zdrowej skóry. 

* DZIAŁANIE POTWIERDZONE KLINICZNIE

*

Formuła preparatu, zawierająca ekstrakt 
z planktonu, zmniejsza objawy cellulitu. Działa 
przez całą dobę, aby zmniejszyć widoczność 
"skórki pomarańczowej". Po aplikacji skóra jest 
wygładzona, a miejsca poddane działaniu 
preparatu wydają się szczuplejsze.
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ZO 3-STEP PEEL® 
3-ETAPOWY PEELING ZO®

• Poprawia zdolność skóry do naprawy i odnowy dla osiągnięcia gładkiej skóry o równiejszym kolorycie 
• Zawiera silne antyoksydanty, które pomagają naprawić uszkodzenia skóry spowodowane czynnikami     
   środowiskowymi
• Zwiększa naturalną ochronę DNA skóry
• Stymuluje produkcję kolagenu w celu widocznej poprawy jędrności skóry i redukcji zmarszczek
• Wspiera odbudowę bariery ochronnej 

ZO CONTROLLED DEPTH PEEL®
KONTROLOWANY, GŁĘBOKI PEELING ZO® 
Moc peelingu: intensywna
ZO Controlled Depth Peel® to intensywny peeling przeprowadzany wyłącznie w gabinetach 
lekarskich, który stymuluje skórę właściwą i naskórek oraz stabilizuje je, przyspieszając odnowę 
i dając wyjątkowe rezultaty. Wykorzystuje buforowany kwas trójchlorooctowy (TCA) w stężeniu 
dostosowanym do różnych typów skóry. Ten wyjątkowy, sygnowany peeling ZO® pozwala 
lekarzom precyzyjnie dostosować kurację do różnego rodzaju problemów skórnych. Unikalna 
formuła peelingu posiada zabarwioną bazę, która służy jako wizualny indykator głębokości, na 
jaką wnika peeling, co pozwala kontrolować aplikację produktu w trakcie zabiegu w zależności 
od rezultatów oczekiwanych przez pacjenta.

•  Redukuje brązowe przebarwienia, plamy starcze i nierówną pigmentację
•  Minimalizuje lub eliminuje objawy melasmy 
•  Poprawia fakturę szorstkiej skóry uszkodzonej pod wpływem promieni słonecznych 
•  Zwalcza trądzik i związane z nim przebarwienia pozapalne 
•  Zmniejsza częstotliwość pojawiania się drobnych linii i zmarszczek i napina zwiotczałą skórę

WSKAZANIA

melasma, blizny, duża wiotkość skóry i znaczące
uszkodzenia strukturalne

SPOSÓB UŻYCIA/CZĘSTOTLIWOŚĆ

Zgodnie z zaleceniami lekarza.

OKRES GOJENIA

5–14 dni

PRZED PO

WSKAZANIA

Szorstkość skóry, nierówny koloryt skóry, ziemistość 
cery i drobne linie

SPOSÓB UŻYCIA/CZĘSTOTLIWOŚĆ

Co miesiąc lub zgodnie z zaleceniami lekarza

OKRES GOJENIA

3–5 dni

PRZED PO

ZO 3-Step Peel® to silny peeling, który poprawia teksturę skóry i pozwala uzyskać długotrwałe rezultaty 
w porównaniu ze zwykłymi peelingami. Pierwsza faza zawiera mieszankę TCA, kwasów salicylowego 
i mlekowego, by usunąć zewnętrzną warstwę naskórka. Druga faza wykorzystuje kremowy kompleks 6% 
re�nolu i inne składniki, by pomóc odwrócić oznaki starzenia. Trzecia faza polega na szybkim łagodzeniu 
podrażnień i zaczerwienień skóry przy jednoczesnym wyrównaniu poziomu nawilżenia.
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AT-HOME TREATMENT

WSKAZANIA

drobne linie, ziemista cera, szorstka faktura skóry
i nierówny koloryt cery

SPOSÓB UŻYCIA/CZĘSTOTLIWOŚĆ

co tydzień

OKRES GOJENIA

brak

Moc peelingu: łagodna

skórę tak, by wyglądała zdrowiej bez wywoływania podrażnień i bez potrzeby wyłączenia 
się pacjenta ze zwykłego trybu życia. Formuła wstępna przełamuje barierę lipidową w celu 
przygotowania skóry do zwiększonej penetracji naskórka przez peeling. Następnie aplikowany 
jest roztwór peelingujący zawierający mieszankę alfa-hydroksykwasów (kwas cytrynowy, kwas 
glikolowy i kwas mlekowy) celem złuszczenia naskórka i pobudzenia procesów odnowy skóry. 
W ostatniej fazie nakładany jest neutralizator, by uspokoić i ukoić skórę, jednocześnie
przywracając jej naturalne pH.

• Stymuluje odnowę naskórka
• Przyspiesza złuszczanie martwych komórek skóry
• Wyrównuje koloryt skóry i poprawia pigmentację
• Zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek
• Pozostawia skórę ukojoną, bez podrażnień

PRZED PO

STIMULATOR PEEL
PEELING STYMULUJĄCY

POST PROCEDURE PROGRAM
PROGRAM POZABIEGOWY ZO®

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:
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PRZED PO

STIMULATOR PEEL
PEELING STYMULUJĄCY

POST PROCEDURE PROGRAM
PROGRAM POZABIEGOWY ZO®

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

Firming Serum  47 ml / 1.6 Fl. Oz.  
Gentle Cleanser  60 ml / 2.0 Fl. Oz.  
Hydrating Crème 113 g / 4 Fl. Oz. 
Soothing Ointment 50 ml / 1.7 Fl. Oz. 
Astringent Solution Powder 10 saszetek x 6 g / 0.21 Oz. 

Post Procedure Program, opracowany przez Dr Zeina Obagi, jest najbardziej skutecznym  
programem przyspieszającym gojenie skóry po odmładzających zabiegach laserowych,  
peelingach chemicznych lub wszelkiego rodzaju łączonych zabiegach ablacyjnych.
Wszystkie produkty wchodzące w skład tego programu zaprojektowano tak, by synergicznie 
tworzyły najbardziej zaawansowaną technologię ochrony i ukojenia skóry w trakcie procesu 
naturalnej odnowy naskórka.
• Pomaga przyspieszyć regenerację tkanek
• Zapobiega pękaniu skóry i powstawaniu strupów
• Chroni skórę przed zakażeniem
• Pobudza naturalną odnowę skóry
• Zapewnia komfort podrażnionej skórze
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HydraFacial Brightalive® 9 ml / Net 0.30 Fl. Oz. 
Booster Serum 
Gentle Cleanser  60 ml / 2 Fl. Oz.

Complexion Renewal Pads
Daily Power Defense  30 ml / 1 Fl. Oz.
Brightalive® Skin Brightener

30 płatków
0

0

30 ml / 1 Fl. Oz.

SKIN BRIGHTENING PROGRAM + BOOSTER
PROGRAM ROZJAŚNIAJĄCY I POBUDZAJĄCY SKÓRĘ

i zmniejszają widoczność przebarwień, podczas gdy silna dawka witaminy C redefi niuje skórę, 
redukując drobne linie i zmarszczki. Wystarczająco łagodny, by móc go używać do codziennej 
pielęgnacji.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

SKIN NORMALIZING SYSTEM + BOOSTER
THERAPEUTIC TREATMENT FOR RED, SENSITIZED SKIN

SYSTEM NORMALIZUJĄCY I POBUDZAJĄCY SKÓRĘ
TERAPIA SKÓRY ZACZERWIENIONEJ, UWRAŻLIWIONEJ

System ten obejmuje kompleksowy dobór produktów terapeutycznych zalecany dla 

który normalizuje skórę poprzez zmniejszenie nadmiaru sebum. Dodatkowo zapewnia 
wyjątkowo delikatne złuszczanie, aby zapobiegać oznakom przedwczesnego starzenia się skóry.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

HydraFacial Rozatrol® 9 ml / Net 0.30 Fl. Oz.
Booster Serum 
Gentle Cleanser 60 ml / 2 Fl. Oz.

Oil Control Pads 60 płatków
Daily Power Defense 30 ml / 1 Fl. Oz.
Rozatrol® 20 ml / 0.67 Fl. Oz.

®

ACCELERATED SERUMS
SERA O WZMOCNIONYM DZIAŁANIU DLA LEPSZYCH EFEKTÓW KURACJI

Sera ZO® Accelerated Serums, wzbogacone o innowacyjne składniki i wykorzystujące wyjątkowe, przełomowe technologie, są wzmocnionymi koncentratami, 
które wspomagają profesjonalne zabiegi i domową pielęgnację.

Stosowane po zabiegach w gabinecie, intensywnie stymulują proces odnowy skóry, wzmacniając ich efektywność. 

Sera rekomendowane są dla wszystkich typów skóry. 

Przeszły pozytywnie ocenę bezpieczeństwa stosowania po zabiegach mezoterapii mikroigłowej.

ROZATROL® SERUM ACCELERATED
SERUM PRZECIWKO ZACZERWIENIENIOM, 
WRAŻLIWOŚCI

 

8 ml / 0.2 Fl. Oz.

BRIGHTALIVE® SERUM ACCELERATED
SERUM ROZJAŚNIAJĄCE

 

 
 

8 ml / 0.2 Fl. Oz.

FIRMING SERUM ACCELERATED
SERUM UJĘDRNIAJĄCE  

 
 

 

8 ml / 0.2 Fl. Oz.

• Do wiotkiej skóry, z wyraźną utratą jędrności. 
 Zapewnia skórze zastrzyk głęboko 

penetrujących, bioaktywnych substancji, które 
poprawiają jej napięcie i ujędrnienie.

• Błyskawiczny wypełniacz przywraca nawilżenie, 
poprawiając stan zdrowia skóry.

• Do zaczerwienionej, wrażliwej skóry. Łagodzi 
zaczerwienienia i zmniejsza nadmiar sebum.

• Forma mikrokropelek pozwala na przywrócenie 
nawilżenia, wygładzając skórę i przywracając jej 
równomierny koloryt.

• Do rozjaśnienia i wyrównania kolorytu cery. 
Bazuje na inteligentnej technologii korekcji 
przebarwień, rozjaśniając cerę i zmniejszając 
widoczność ciemnych plam.

• Intensywnie nawilża skórę, łagodząc 
podrażnienia i przywracając jej barierę 
ochronną.
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HydraFacial Brightalive® 9 ml / Net 0.30 Fl. Oz. 
Booster Serum 
Gentle Cleanser  60 ml / 2 Fl. Oz.

Complexion Renewal Pads
Daily Power Defense  30 ml / 1 Fl. Oz.
Brightalive® Skin Brightener

30 płatków
0

0

30 ml / 1 Fl. Oz.

SKIN BRIGHTENING PROGRAM + BOOSTER
PROGRAM ROZJAŚNIAJĄCY I POBUDZAJĄCY SKÓRĘ

i zmniejszają widoczność przebarwień, podczas gdy silna dawka witaminy C redefi niuje skórę, 
redukując drobne linie i zmarszczki. Wystarczająco łagodny, by móc go używać do codziennej 
pielęgnacji.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

SKIN NORMALIZING SYSTEM + BOOSTER
THERAPEUTIC TREATMENT FOR RED, SENSITIZED SKIN

SYSTEM NORMALIZUJĄCY I POBUDZAJĄCY SKÓRĘ
TERAPIA SKÓRY ZACZERWIENIONEJ, UWRAŻLIWIONEJ

System ten obejmuje kompleksowy dobór produktów terapeutycznych zalecany dla 

który normalizuje skórę poprzez zmniejszenie nadmiaru sebum. Dodatkowo zapewnia 
wyjątkowo delikatne złuszczanie, aby zapobiegać oznakom przedwczesnego starzenia się skóry.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

HydraFacial Rozatrol® 9 ml / Net 0.30 Fl. Oz.
Booster Serum 
Gentle Cleanser 60 ml / 2 Fl. Oz.

Oil Control Pads 60 płatków
Daily Power Defense 30 ml / 1 Fl. Oz.
Rozatrol® 20 ml / 0.67 Fl. Oz.

®

ACCELERATED SERUMS
SERA O WZMOCNIONYM DZIAŁANIU DLA LEPSZYCH EFEKTÓW KURACJI

Sera ZO® Accelerated Serums, wzbogacone o innowacyjne składniki i wykorzystujące wyjątkowe, przełomowe technologie, są wzmocnionymi koncentratami, 
które wspomagają profesjonalne zabiegi i domową pielęgnację.

Stosowane po zabiegach w gabinecie, intensywnie stymulują proces odnowy skóry, wzmacniając ich efektywność. 

Sera rekomendowane są dla wszystkich typów skóry. 

Przeszły pozytywnie ocenę bezpieczeństwa stosowania po zabiegach mezoterapii mikroigłowej.

ROZATROL® SERUM ACCELERATED
SERUM PRZECIWKO ZACZERWIENIENIOM, 
WRAŻLIWOŚCI

 

8 ml / 0.2 Fl. Oz.

BRIGHTALIVE® SERUM ACCELERATED
SERUM ROZJAŚNIAJĄCE

 

 
 

8 ml / 0.2 Fl. Oz.

FIRMING SERUM ACCELERATED
SERUM UJĘDRNIAJĄCE  

 
 

 

8 ml / 0.2 Fl. Oz.

• Do wiotkiej skóry, z wyraźną utratą jędrności. 
 Zapewnia skórze zastrzyk głęboko 

penetrujących, bioaktywnych substancji, które 
poprawiają jej napięcie i ujędrnienie.

• Błyskawiczny wypełniacz przywraca nawilżenie, 
poprawiając stan zdrowia skóry.

• Do zaczerwienionej, wrażliwej skóry. Łagodzi 
zaczerwienienia i zmniejsza nadmiar sebum.

• Forma mikrokropelek pozwala na przywrócenie 
nawilżenia, wygładzając skórę i przywracając jej 
równomierny koloryt.

• Do rozjaśnienia i wyrównania kolorytu cery. 
Bazuje na inteligentnej technologii korekcji 
przebarwień, rozjaśniając cerę i zmniejszając 
widoczność ciemnych plam.

• Intensywnie nawilża skórę, łagodząc 
podrażnienia i przywracając jej barierę 
ochronną.
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