


En hudläkare utöver det vanliga 

Innovatör, vetenskapsman och hudläkare – Dr. Zein Obagi är en av världens 
främsta experter inom hudförbättring. För 20 år sedan var han en pionjär inom 
hudvård och utvecklade en serie medicinska hudkrämer som hade en föryngrande 
effekt på hud med ålderstecken. Då utmanade han de traditionella behandlings-
metoderna – idag är hans idéer och metoder väletablerade. Över hela världen är 
hans namn förknippat med hudvårdsprodukter som ger resultat.

Nu har han gjort det igen, med ZO Skin Health™, ett hudkrämsprogram som 
tagits fram genom resultatorienterad forskning och som går bortom traditionella 
hudvårdsprodukter. Han ställer fortfarande lika höga kvalitetskrav, men hans 
filosofi är inte fullt så kontroversiell idag som för 20 år sedan:

”I don’t compromise. You shouldn’t either”.



yngrande 

En hudvårdsserie utöver det vanliga 

ZO Skin Health™ är ett hudvårdsprogram som verkar inifrån och utåt 
genom att aktivera och stimulera hudcellerna så att de ger näring, reparerar 
och förnyar sig själva. Detta är inget mirakel, utan bygger på hudens 
naturliga sätt att fungera. ZO Skin Health™ är ett helhetskoncept med höga 
koncentrationer av aktiva ingredienser som ren retinol, avancerade peptider 
och verksamma antioxidanter. Formulan i de här exklusiva produkterna är 
kraftfull – så att du ska vinna i kampen mot åldrandet.

Fight aging. Fight hard.



”Jag vet att skådespelerskor inte varar i all evighet. 
För att hålla min hud ren och sund använder jag 
ZO-produkterna”.

Laura Sorenson, 29
Skådespelerska och ägare av ett produktionsbolag.
.

Lauras arbete kräver att hon har en vacker och naturlig hud. 
Hennes ansikte ska vara fräscht i alla lägen – framför kameran 
och bakom den. Ett effektivt program mot orenheter gav henne 
den starthjälp hon behövde. Nu kan hon glädja sig åt en sund och 
ren hud tack vare ZO-produkterna.

Före



Rengör
Hudrengöring utöver det vanliga

Att det är viktigt att hålla huden ren är de flesta överens om. 
Men idag räcker det inte med att bara rengöra.

ZO Skin Health™ rengöringskrämer exfolierar skonsamt, återfuktar och 
förnyar huden genom att neutralisera de fria radikalerna och berika med 
antioxidanter.

Offects™ Exfoliating Cleanser
Offects™ Hydrating Cleanser

Aktivera
Exfoliering utöver det vanliga

Krämer som inte tränger ner i huden är inte bara ytliga, de är dessutom 
överflödiga.

För att krämen ska tränga in i huden avlägsnar ZO-seriens exfolierande 
produkter de döda celler och den talg som samlas på hudytan, så att de 
aktiva ämnena tar sig in på djupet i huden och får ökad effekt.

Offects™ Exfoliating Polish
Offects™ TE-pads Acne Prone Treatment



”När jag fyllde 30 insåg jag hur viktigt det är med 
förebyggande hudbehandling. Det var då jag började 
med Dr. Obagis produkter”.

Angela Tesselar, 31
Inredningsarkitekt.

Angela är perfektionist och ställer stora krav på sitt hudprogram. Hon 
började med att gå på laserbehandling för att jämna ut hudtonen och 
reducera stora porer. Nu vårdar hon sin hud med ZO Skin Health™.

Före



 Hon 
tt jämna ut hudtonen och 

 Nu vårdar hon sin hud med ZO Skin Health™.

Stimulera

Skönhetsprodukter utöver det vanliga

De här produkterna är kärnan i Dr. Zein Obagis filosofi för hudförnyelse.

Hudcellernas aktivitet minskar i takt med att vi åldras. De fina linjerna 
ökar, rynkorna blir djupare och huden förlorar sin spänst. ZO Skin Health™ 
bidrar till att cellerna återfår sin vitalitet, kollagenproduktionen stimuleras, 
elasticiteten förbättras och att huden får en jämnare ton.

Ossential™ Daily Power Defense
Ossential™ Growth Factor Serum



”Tidigare sminkade jag bort orenheter och ärr. Med 
ZO behöver jag inte ens använda make-up längre”.

Dianne Bedford, 45
Sjuksköterska

Dianne hade en ojämn hudton och en oren hud som krävde effektiv 
behandling. Numera har hon en sund och fin hud och förlitar sig på 
ZO Skin Health™.

Före



Dianne hade en ojämn hudton och en oren hud som krävde effektiv 
 Numera har hon en sund och fin hud och förlitar sig på 

Vård + näring

Återfuktning utöver det vanliga

Det här är motpolen till ”activators” och ”stimulators” – nämligen lite vila 
och avkoppling för att lugna huden och ge den näring.

Efter att ha exfolierat huden och tillfört de aktiva ämnena återupprättar 
du fuktbalansen med de här två ZO-produkterna. De reparerar även 
hudbarriären, lugnar hudreaktioner och tillför huden nyttiga antioxidanter.

Ommerse™ Daily Renewal Crème
Ommerse™ Overnight Recovery Crème



”Jag har inte tid att träna varje dag, men försöker ändå 
ta hand om min hy. Med ZO Skin Health™ ser jag bra 
ut och känner mig fräsch”.

Darlene Spring, 56
Egen företagare.

Darlene är mer aktiv än de flesta i hennes ålder. Hon går gärna ut 
med vänner och har planer på att starta ett företag i Brasilien. 
Hon har inte mycket tid över och har därför valt produkter från ZO 
Skin Health™ för att ta hand om sin hy på ett effektivt sätt.

Före

Olluminate 



 men försöker ändå 
g bra 

Huden runt ögonen
En ögonkräm utöver det vanliga

Med Zein Obagi är det inte ”antingen eller”, utan snarare ”både och”.

ZO Olluminate™ Intense Eye Repair innehåller stimulerande retinol som 
reducerar de fina linjerna och optiska agenter som minimerar mörka
ringar. Dessutom har den en kylande formula som reducerar påsar under 
ögonen.

Olluminate™ Intense Eye Repair

Hon har inte mycket tid över och har därför valt produkter från ZO 

Olluminate 



”Folk tror att jag är mamma till mina barnbarn. 
Det får de gärna tro!”

Marylou Torn, 66
Pensionerad sjuksköterska

Som tonåring hade Marylou mycket kvisslor, ärr och en ojämn hudton. 
Under många år provade hon allt, men ingenting hjälpte. Det var både 
frustrerande och bortkastade pengar. Nu använder hon ZO Skin Health™.

Före



 ärr och en ojämn hudton. 
 Det var både 

 Nu använder hon ZO Skin Health™.

Hand + kropp

Hand- och kroppsvård utöver det vanliga.

Om man kan sia om framtiden genom att spå i händer ska vi låta 
vara osagt, men en sak är säker: dina händer avslöjar en hel del 
om ditt förflutna...

Många kvinnors händer får dem att se äldre ut än de är. Med ZO Skin 
Health™ reducerar du rynkorna och blir av med åldersfläckar samt 
torr och flagnande hud på händer och kropp.

Oraser™ Microderm Hand Renewal
Oraser™ Daily Hand Repair SPF 20
Oraser™ Overnight Hand Recovery
Oraser™ Body Emulsion



”Min livskamrat är faktiskt 10 år yngre än jag, men det 
är det ingen som ser. Det säger en del om Dr. Obagis 
hudprogram.”

Edith Nicols, 74
Kontorsassistent

Edith åkte ofta på semester till soliga platser runtom i världen – 
allt från Los Angeles i USA till Australien och Beijing – men hon 
skyddade aldrig sin hy ordentligt. Följden blev stora solskador: 
fläckar på händerna, linjer och rynkor runt munnen och ögonen 
samt slapp hud. Tack vare en effektiv behandling har Edith fått 
ålderstecknen att minska påtagligt.Före

ZO Skin Health™ program



 men det 

ZO Skin Health™ program

Hudvårdsprogrammen ZO Skin Health™ innehåller retinol, antioxidanter och 
vitaminer som skyddar och reparerar huden och hjälper dig att få en friskare hy.

  Nivå I Fight Hard                                          Morgon  Kväll

Rengör   Offects™ Exfoliating eller Hydrating Cleanser  X  X

Aktiverar   Offects™ Exfoliating Polish                               En gång i veckan

Stimulerar   Ossential™ Daily Power Defense  X

  Ossential™ Growth Factor Serum   X

Vårdar + 

ger näring  Ommerse™Daily Renewal Crème  X

Skyddar   Bredspektrum solskydd  X

   

  Nivå II Fight Harder                                      Morgon  Kväll    

Rengör   Offects™ Exfoliating eller Hydrating Cleanser  X  X

Aktiverar   Offects™ Exfoliating Polish                              2-3 gånger i veckan

Stimulerar   Ossential™ Daily Power Defense  X

Vårdar +       Ommerse™ Daily Renewal Crème  X

ger näring  Ommerse™ Overnight Recovery Crème   X

Skyddar  Bredspektrum solskydd  X

Runt ögonen  Olluminate™ Intense Eye Repair  X  X

  Nivå III Fight Hardest                                   Morgon  Kväll

Rengör   Offects™ Exfoliating eller Hydrating Cleanser  X  X

Aktiverar   Offects™ Exfoliating Polish   X

  Offects™ TE-Pads Acne Pore Treatment  X

Stimulerar   Ossential™ Daily Power Defense  X

  Ossential™ Growth Factor Serum   X

Vårdar  Ommerse™ Daily Renewal Crème  X

+ ger näring  Ommerse™ Overnight Recovery Crème   X

Skyddar  Bredspektrum solskydd X

Runt ögonen  Olluminate™ Intense Eye Repair  X  X



Alla personer på bilderna ”före” och ”efter” i denna broschyr är dr Obagis patienter.
Bilderna är publicerade med patienternas tillstånd och är inte retuscherade.


