
Next-generation skin care 
for the next generation

Referenties: 1. Bruce S, Investigator. An open-label study to evaluate the anti-aging effects 
of three months of treatment using the Obagi 360 System in subjects with photodamage: 
final analysis. Protocol OMP360-01; April 2014 OMP, Inc. Data on file. 2.  Final report: A facial 
irritation evaluation of a cosmetic retinol product after 3 weeks of product use. April 22, 2013. 
OMP, Inc. Data on file. 
 
®/TM are trademarks of Obagi Cosmeceuticals LLC or its affiliates.  
 
©2016 OMP, Inc. 8/16 CLZ.0025.USA.16  
For more information, visit www.obagi.com / www.obagi-medical.nl

Bescherm je huid vandaag en verzorg 
het voor de toekomst

• 3 samenwerkende producten bieden vele voordelen
• Beschermt en helpt de uitstraling van een jonge huid  

te behouden
• Klinisch bewezen vermindering van uiterlijke zonschade1,† 

† Onderzoeksresultaten bij dagelijkse toepassing van het Obagi360™ Systeem  
in een studie met een follow up na 12 weken bij 40 patiënten; N=40..

Vraag je huidspecialist welke aanpak met Obagi360™  
voor jou het meest effectief is!  

Obagi 360™ — het systeem voor 
een vroegtijdige aanpak 
 
Exfoliating Cleanser 
Helpt verstopte poriën, die een vale, droge en oneffen 
huid veroorzaken te openen. Reinigt de huid grondig 
wat zorgt voor een zachte, gladde en stralende huid.

Retinol 0.5  
Deze ingesloten vorm van retinol wordt geleidelijk 
afgegeven waardoor een verfijnd uiterlijk van de 
huidteint en textuur zichtbaar wordt en er sprake 
is van een frisse huid met minimale irritaties. 
Minimaliseert effectief de verschijnselen en het 
ontstaan van fijne lijntjes en rimpels.

Retinol 1.0 (wordt apart verkocht)

Formule voor minimale irritatie met een hoger 
percentage retinol.

HydraFactor™
Broad Spectrum SPF 30
Een dubbelwerkende, vocht inbrengende crème met 
verzorgende ingrediënten en een breed spectrum 
zonbescherming om beschadiging van de huid door 
UVA/UVB straling te voorkomen en huidveroudering 
tegen te gaan.*

van de patiënten merkte 
al een verbetering van 

de huid in de eerste 
week 1,† 

97%

*Bij gebruik als onderdeel van een zonbeschermingsprogramma, inclusief toepassing van 
een breed spectrum zonnebescherming zoals HydraFactor SPF30 en het dragen van huid 
bedekkende kleding, inclusief hoofddeksels, zonnebril en het vermijden van de zon tussen 
10:00 en 14:00.
†Onderzoeksresultaten bij dagelijkse toepassing van het Obagi360 Systeem in een studie 
met een follow up na 12 weken bij 40 patiënten; N=40.



† Onderzoeksresultaten bij dagelijkse toepassing van het Obagi360 Systeem in een 
studie met een follow up na 12 weken bij 40 patiënten; N=40 

§Statistisch significante verbeteringen.

Onderzochte gradatie in vermindering van 
de tekenen van photoaging1,†,§

Positieve resultaten met 
Retinol 1.0 2,||,¶ 

||Gebaseerd op een 3-weekse studie gezichtsirritatie; N-33. 
¶Wordt apart verkocht.

88%Verbetering in huidtextuur 

88%Huid voelt veerkrachtiger

82%Huid is steviger

79%Fijne lijntjes en rimpels zijn minder zichtbaar
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Vlekken vale kleur zichtbaarheid 
poriën

Week 4

Week 1261% 

69% 

43% 

69% 

26% 

44% 

Na 12 weken is bij 70% van de patiënten < 1 
graad verbetering zichtbaar in huidstructuur, 

fijne rimpeltjes en zonbeschadiging1,†

van de geïncludeerde 
deelnemers zag in week 3 

een opvallende verbetering 
van de gezichtsuitstraling2,|| 

90%
Een systeem bestaande uit 3 
multifunctionele producten, welke  
6 uitstekende voordelen bieden:

Reinigt

Exfolieert

Beschermt

Hydrateert

Voorkomt

Perfectioneert
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Obagi 360™ — De aanpak voor het 
beschermen en behouden van  
een jonge huid

• Geformuleerd voor de behoeften van de jonge huid
• Een breed spectrum HydraFactor SPF 30 zonnecrème helpt 

het risico op een vervroegde huidveroudering te voorkomen*
• Legt de basis voor een stralende en gezonde huid
• Drie essentiële, multifunctionele producten zorgen voor een 

schone, frisse en stralende huid
• De specifieke formuleringen bevatten retinol en andere 

effectieve ingrediënten

Obagi 360™ is de ideale productlijn 
voor jonge mensen die proactief de 
verzorgingsbehoeften van hun huid  
willen aanpakken

• Een doffe huid met een oneffen textuur
• Het verschijnen van fijne lijntjes en rimpels
• Zichtbare vergrote poriën 
• Droge huid
• Het ontstaan van pigmentvlekjes
• Verlies van een stralende en veerkrachtige huid

*Bij gebruik als onderdeel van een zonbeschermingsprogramma, inclusief toepassing 
van een breed spectrum zonnebescherming zoals HydraFactor SPF30 en het dragen van 
huidbedekkende kleding, inclusief hoofddeksels, zonnebril en het vermijden van de zon 
tussen 10:00 en 14:00.

Opvallende verbeteringen in de 
reductie van zonbeschadiging 

Foto’s zijn onbewerkt. Resultaten kunnen per persoon verschillen 

†Studie resultaten bij dagelijkse toepassing van het Obagi360™ systeem na een 
follow up van 12 weken bij 40 mensen; N=40. 

‡Dit product is niet bedoeld voor de behandeling van acne.

Zichtbare verbetering van de 
huidteint

Beginfoto1,†,‡ Week 121,†,‡


