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ZO® Skin Health 
Huidverbeterende producten by Zein Obagi, MD 
 

Bij ZGT Helon bieden wij een uitgebreid 

aanbod aan behandelingen voor allerlei 

soorten huidproblemen. Vaak is het echter 

wenselijk of noodzakelijk om de huid ook 

thuis te behandelen om de best mogelijke 

resultaten te bereiken en te behouden. 

Een gezonde huid is glad, stevig, egaal, 

gehydrateerd, tolerant en vrij van 

aandoeningen. ZO® Skin Health biedt 

producten en programma’s op maat die 

garant staan voor het herstel en behoud van 

een gezonde huid.  

 
Indicaties 
De huidverbeterende producten van ZO® 

Skin Health kunnen ingezet worden bij de 

behandeling van onder andere: 

 Acne(littekens) 

 Huidveroudering  

 Melasma  

 Pigmentvlekken 

 Rimpels en fijne lijntjes 

 Grove huidstructuur 

 Rosacea 

 Zonbeschadigde huid 

 

Een systemische aanpak 
Welke producten ingezet worden is 

afhankelijk van uw huidtype en indicatie. 

Tijdens het eerste gesprek met de  

 
(Indicatie: melasma. Bij aanvang, na 4 en 8 weken 
productgebruik) 
 

huidtherapeut wordt een protocol op maat 

gemaakt. De meeste protocollen zijn globaal 

onder te verdelen in drie stappen: 

Stap 1: Getting Skin Ready™ 
Een gezonde huid begint altijd bij de basis. 

GSR is de essentiële eerste stap op weg naar 

een gezonde huid. Het is een eenvoudig 

systeem van elkaar versterkende reiniging, 

exfoliatie en herstel voor normalisatie van de 

huidfuncties.  

Stap 2: Voorkomen + corrigeren 
Inzet van producten voor de behandeling van 

specifieke huidproblemen. Hierbij gaat het om 

producten die zich richten op reparatie en 

herstel van de huid of als preventieve 

dagelijkse huidverzorging. 

Stap 3: Beschermen 
De laatste stap van alle protocollen bestaat 

uit bescherming van de huid tegen UVA/UVB-

straling, HEV-licht en IRA-straling. De 

zonbeschermende producten van ZO staan 

garant voor maximale bescherming.  
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Reactie van de huid 
Afhankelijk van het gekozen protocol kan uw 

huid de eerste weken reageren op de hoge 

concentraties actieve ingrediënten. Dit kan in 

meer of mindere mate tot uiting komen in de 

vorm van roodheid, schilfering, droogheid en 

een jeukend of branderig gevoel. Deze 

gewenningsverschijnselen kunnen vervelend 

zijn, maar het is een teken dat de huid hard 

aan het werk is. Juist op dit punt is het dan 

ook belangrijk om door te gaan met het 

gebruik van de producten. Meestal duurt de 

reactiefase hooguit enkele weken. Wanneer 

het gewenste resultaat is bereikt, kunnen er 

aanpassingen gedaan worden in het gebruik 

van producten. In deze fase zal u overgaan 

naar een zogenaamd onderhoudsprotocol.  

 

Resultaat 
De te behalen resultaten zijn afhankelijk van 

de indicatie en het huidtype. Na enkele weken 

kunt u al merken dat uw huidtoon egaler 

wordt, de structuur verbeterd en de poriën 

verkleinen. Na enkele maanden kunt u 

eventuele klachten, maar ook fijne lijntjes en 

rimpels zien verminderen. Als aanvulling op 

het thuisgebruik van de producten is het 

mogelijk om aanvullende behandelingen te 

ondergaan om het resultaat te versnellen of 

nog verder te verbeteren. Omdat de huid een 

levend orgaan is en zich constant blijft 

vernieuwen, is het van essentieel belang de 

producten te blijven gebruiken voor een 

blijvend, optimaal resultaat.  

 

Kwaliteit 
Alle behandelingen bij Helon worden 

uitgevoerd door huidtherapeuten van ZGT. 

Onze huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid, 

vallen onder de kwaliteitswet BIG, zijn lid van 

de Nederlandse Vereniging van 

Huidtherapeuten en ingeschreven in het 

Kwaliteitsregister Paramedici. Als eerste 

huidkliniek van Nederland voldoen wij aan de 

accreditatievoorwaarden van Qualicor Europe. 

Hiermee valt ZGT Helon onder de 

instellingsbrede accreditatie van ZGT. 

 

(Indicatie: rosacea. Bij aanvang en na 12 weken 
productgebruik) 

 
Vergoeding 
Producten worden doorgaans niet vergoed 

door uw zorgverzekeraar. Controleer echter 

uw polis of vraag uw zorgverzekeraar naar 

een eventuele vergoeding en de 

voorwaarden. 

 

Wie zijn wij? 
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland 

biedt al meer dan 23 jaar een compleet scala 

aan behandelingen op het gebied van bijna 

elke vorm van huidproblematiek. Ons team 

staat dagelijks klaar met een enorme drive en 

passie om u letterlijk ‘beter in uw vel’ te laten 

voelen. 

 

Contact 
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland 

Geerdinksweg 139-53 

7555 DL Hengelo 

Telefoon 088 708 49 90 

helon.nl 

info@helon.nl 
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