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Wij zijn trots op de bijdrage die wij kunnen leveren  

om de wereld een beetje zZachter te maken 

 

‘Dit moet ik even kwijt... zZacht is geweldig! De crème heeft mijn kapotte vingertoppen en 
nagelriemen die vaak ontstoken zijn weer geheeld, het ziet er veel rustiger uit en doet geen 
pijn meer.’ 

‘De producten van zZacht hebben mijn eczeem helemaal laten verdwijnen en voelt het zZacht 
aan in plaats van droog.’ 

‘Al na 24 uur, klachtenvrij! Mijn gevoelige, jeukende, rode oogleden voelen weer zZacht door 
het gebruik van de crème.’ 
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Hoe zZacht is ontstaan 

 

Het is zover. zZacht is een feit! 

‘Voor mij (Linda Tielemans) is dit een droom die uitkomt; een eigen lijn met verzorgings-
producten. En niet zomaar een nieuw product, maar één met een achterliggende gedachte. 
Een gedachte over dingen die ik belangrijk vind.’ 

De actieve ingrediënten in dit product (probiotica) vermeerderen de goede bacteriën in en 

op de huid. Door het verbeterde huidmicrobioom wordt je huid helemaal zuiver, knapt op én 

blijft gezond. Een onstabiel huidmicrobioom kan problemen zoals psoriasis, acne, eczeem, 

huidirritaties, open wondjes, kapotte babybilletjes, schrale huid en schilfertjes veroorzaken 

of verergeren. De innovatieve formule van zZacht zorgt voor een stabiel huidmicrobioom. 

Het dagelijks gebruik resulteert in huidverbetering én levert een positieve bijdrage aan het 

milieu. De goede bacteriën spoel jij namelijk letterlijk het milieu in.  

Er worden goede bacteriën toegevoegd aan de huid, welke zich gaan vermeerderen, 

waardoor het huidmicrobioom gezonder wordt. De probiotische producten zijn anti-
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allergeen en verlagen het risico op allergieën en infecties. Er zijn geen aluminiumsoorten en 

parabenen toegevoegd, waardoor er minder kans is op irritaties van de huid. 

Naast probiotica zijn ook prebiotica toegevoegd. Een unieke combinatie. De prebiotica 

versterken de probiotische werking en ondersteunen ook de van nature reeds aanwezige 

goede huidbacteriën. De formule is een doorbraak in de beautybranche, waarom dat zo is 

lees je verderop in de training. Goede levende bacteriën zorgen voor het herstel van de 

natuurlijke balans van de huid. Wanneer een gezond huidmicrobioom bereikt is, werken 

andere cosmetica daarna veel krachtiger. Want wanneer de huid continue wordt 

aangevallen door slechte bacteriën is het bijvoorbeeld voor een anti-aging crème veel 

moeilijker om haar werk te doen. Maar de werking wordt juist versterkt wanneer het op een 

gezonde(re) huid wordt aangebracht. 
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Het Microbioom 

Bacteriën krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht, zowel positief als negatief. En dat is 

maar goed ook! Want er is één belangrijk aspect dat bijdraagt aan huidproblemen en de 

manier waarop de huid veroudert en dat is het microbioom. In ons en op ons leven 

duizenden verschillende soorten micro-organismen die allerlei verschillende functies voor 

ons vervullen. Het microbioom (de verzamelnaam voor alle micro-organismen in en op ons 

lichaam) bestaat uit triljoenen bacteriën, schimmels en virussen die samen tot wel 2 kg 

kunnen wegen. We hebben 10 x meer bacteriën in en op ons lichaam dan cellen.  

Een groot probleem in deze tijd is dat het menselijk microbioom in een paar generaties in 

kwaliteit en diversiteit is achteruitgegaan. Het is namelijk erg beschadigd door antibiotica 

gebruik, luchtvervuiling, het gebruik van ontsmettende zeep, douchegel, chloor en door een 

voedingspatroon dat schadelijke micro-organismen -zoals rottingsbacteriën en schimmels- 

ondersteunt. Hierdoor hebben veel mensen een verstoord microbioom en een verstoring 

geeft onder andere meer kans op allergieën, huidproblemen, astma en glutengevoeligheid. 

Een ander probleem is dat er door antibiotica gebruik resistente bacteriën zijn ontstaan die 

wereldwijd de volksgezondheid negatief beïnvloeden door hardnekkige infecties. 

Onderzoek laat sterke verbanden zien tussen de gezondheid van het microbioom en de 

algehele gezondheid. Bijvoorbeeld bij gebruik van goede bacteriën (in- en uitwendig) is 

verbetering van huidproblemen meer regel dan uitzondering. 

Het microbioom is net zo essentieel voor ons als een orgaan. We hebben een symbiose (het 

langdurig samenleven van twee of meer organismen van verschillende soorten) met deze 

micro-organismen, niet alleen in onze darmen, maar ook in en op onze huid, in de longen, in 

de vagina en in de mond. De diepere huidlagen blijken niet steriel te zijn. Micro-organismen 

leven diep in de huid tot aan de subcutis (onderhuids bindweefsel) waar ze cel processen 

beïnvloeden. Schadelijke micro-organismen wakkeren bijvoorbeeld ontstekingsprocessen 

aan in de huid die je ziet bij huidproblemen als psoriasis, rosacea, eczeem en acne. Maar 

gezonde micro-organismen remmen juist deze ontstekingsprocessen en kalmeren de huid. Je 

ziet dan ook dat er wereldwijd veel aandacht is voor het microbioom en voor de 

ontwikkeling van nieuwe (cosmetica)producten rond dit thema. 

Probiotica mogen dus zeker een onderdeel uitmaken van een beauty routine. Ze krijgen 

steeds meer aandacht in de beauty industrie, en die aandacht verdienen ze!  

Waarom is het microbioom zo belangrijk? 

Micro-organismen waren er eerder dan mensen. We zijn geëvolueerd in een omgeving vol 

met micro-organismen. Zonder deze organismen kunnen we simpelweg niet leven, zoals 

eerder genoemd hebben we een symbiotische relatie. De goede bacteriën vervullen tal van 

functies in onze darmen en in onze huid. In de darmen produceren ze bijvoorbeeld b-

vitaminen en zorgen ze dat we mineralen beter opnemen uit onze voeding. Ook produceren 

ze stoffen in de darmen die gebruikt wordt door ons immuunsysteem. De wetenschap begint 

eigenlijk nog maar net te ontdekken hoe belangrijk micro-organismen voor ons zijn. 
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Toch waren er in het verleden mensen die de aandacht wilden vestigen op het belang van 

goede bacteriën. Élie Mechnikov, een negentiende-eeuwse bioloog, sprak meer dan een 

eeuw geleden al over goede bacteriën. Hij was van mening dat goede bacteriën de slechte in 

aantal moesten overtreffen. Hij had een theorie dat het eten van yoghurt de gezondheid 

bevorderde en ouderdomskwalen kon uitstellen. Dokter Vogel sprak in de jaren 60 al 

uitgebreid over de keerzijde van antibiotica.  

En antibiotica zijn, naast soms levensreddend, ook schadelijk voor ons microbioom. Met een 

antibioticakuur vernietigen we grotendeels het microbioom. En met de westerse lifestyle, 

(suiker, te veel vet en geraffineerde koolhydraten) voeden we vervolgens de slechte 

bacteriën en schimmels. Misschien heb je zelf wel eens ervaren dat, wanneer je een 

antibioticakuur neemt, je verteringskracht vermindert. Dat komt omdat het darm-

microbioom een orgaan op zichzelf is en je helpt met de vertering van je eten. Antibiotica 

gebruik kan zeker huidproblemen in de hand werken en verergeren wanneer ze er al zijn.  

Ook speelt het darm-microbioom een rol in gewichtsproblemen. Mensen met overgewicht 

hebben over het algemeen een overgroei aan slechte bacteriën in de darm. Veehouders 

gebruiken bijvoorbeeld antibiotica omdat hun dieren daar dikker van worden. En ook 

onderzoek bij mensen wijst uit dat een antibiotica kuur je zwaarder kan maken.  

Dr. Martin Blaser, onderzoeksleider van het grootste en langste onderzoek naar het 

microbioom (The Human Microbiome Project) zegt in zijn boek Missing Microbes:  

‘Ruim 70 jaar gebruiken boeren antibiotica in lage dosis om vee sneller te laten groeien en in 
gewicht aan te laten komen. Er zijn sterke aanwijzingen dat antibiotica gebruik ook mensen in 
gewicht laat aankomen.’ 

We weten nog lang niet alles over hoe bacteriën onze gezondheid beïnvloeden, maar 

bacteriën spelen zeker een hele belangrijke rol in ziekte, gezondheid en het proces van 

ontsteking en infecties. 

Zo belangrijk als een orgaan 

- Het wordt geschat dat er tussen de 10.000 en 35.000 verschillende soorten 

bacteriën leven in onze darmen. Er zijn nog niet de juiste technieken om 

sommige soorten te meten 

- Ons microbioom bestaat uit triljoenen bacteriën die samen tot wel 2 kg kunnen 

wegen 

- We zijn letterlijk van top tot teen, van binnen en van buiten bedekt met 

organismen 

- Volgens dr. Martin Blaser bestaan we voor ongeveer 70 tot 90 % uit bacteriën 

- Ze helpen het lichaam voedsel te verteren wat de maag en dunne darm nog niet 

hebben kunnen verteren 

- Ze zijn essentieel voor een juiste functie van ons verteringssysteem 

- Ze helpen met de productie van sommige b-vitaminen en vitamine K 

- Ze helpen ons weerstand te bieden tegen infecties door ziekteverwekkende 

micro-organismen 
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- Helpen de darmwand heel te houden 

- Ze spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem 

- Er bestaan sterke aanwijzingen dat een gezond microbioom allergieën kan 

verminderen en/of voorkomen 

Wat verstoort het microbioom?  

- Antibiotica 

- Dieet met veel geraffineerde voeding 

- Weinig groenten/fruit 

- Ontsmettende handzepen 

- Douchegel 

De gevolgen van een verstoring 

- Verschillende huidproblemen 

- Darmproblemen 

- Diabetes type 1 en 2 

- Gluten gevoeligheid en coeliakie 

- Astma 

- Overgewicht 

Hoe zien we dit terug in de huid en de gezondheid? 

- Inflammatie in de darmen is direct gelinkt aan inflammatie in de huid 

- We kunnen heel gezond eten maar als het microbioom niet in orde is nemen we 

minder op van beautyfood en supplementen 

- Schadelijke micro-organismen kunnen darmen verder beschadigen 

- Inflammatie (versnelling verouderingsproces) 

- Allergie 

- Er zijn sterke aanwijzingen dat bacteriële overgroei van schadelijke bacteriën in 

de dunne darm (SIBO) samenhangt met rosacea* 

 

*The Beauty of Dirty Skin 

Wat kan het toevoegen van goede bacteriën en het herstellen van het microbioom voor 
ons doen? 

Uit een aantal onderzoeken komt naar voren dat een verband bestaat tussen goede 

bacteriën op en in de huid en verschillende positieve effecten*: 

- Beter vochtgehalte in de huid. Het huidmicrobioom vormt een beschermende 

laag op de huid die deze beter bestand maakt tegen infecties van allerlei aard en 

vochtverlies**** 

- Minder huidschade door zonlicht* 

- Minder gevoelige huid 
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- Verbetering en/of voorkoming van eczeem klachten 

- Verbetering acne klachten** 

- Verbetering van psoriasis*** 

 

Voor meer wetenschappelijke achtergrond is het aan te raden het boek The Beauty of Dirty 

Skin te lezen van dermatoloog Whitney Bowe. Daar worden diverse wetenschappelijke 

onderzoeken besproken die duidelijk maken dat het herstellen van het microbioom heel 

belangrijk is voor de gezondheid en functies van de huid. Andere gebruikte bronnen: 

 

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3038963/  

* The Beauty of Dirty Skin 

**https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2739725/ 

***https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3513834/  

****file:///C:/Users/beaut/Downloads/fermentation-05-00041-v2%20(1).pdf 

 

Er zijn natuurlijk heel veel verschillende bacteriën met veel verschillende effecten. Dit wordt 

door onderzoek in kaart gebracht, maar is gezien de grote hoeveelheid soorten bacteriën 

ingewikkeld en heel veel werk. Wat zeker duidelijk is, is dat het toevoegen van goede 

bacteriën belangrijk is voor iedereen. Iedere klant met huid- en darmproblemen, 

vermoeidheid en schimmelproblemen zoals candida, zal extra baat hebben bij het gebruik 

van goede bacteriën op dagelijkse basis. Zowel in- als uitwendig. 

Wanneer mensen net beginnen met het toevoegen van goede bacteriën als supplement is 

het belangrijk om dat rustig op te bouwen. De buik kan in het begin iets meer opblazen en er 

kan meer gasvorming zijn. Als de klant een slechte darmconditie heeft kunnen er ook lichte 

ontgiftingsverschijnselen voordoen met het begin zoals hoofdpijn, vermoeidheid en een wat 

losse stoelgang. Bacteriën gaan namelijk direct aan het werk om zich een goed thuis te 

maken in de darmen. Goede bacteriën werken ook als een eerste ontgiftingsorgaan en 

ontlasten op die wijze de lever.  

De relatie tussen de darmen en de huid 

De relatie tussen de darmen en de huid is heel erg sterk. Onderzoek* laat zien dat, ook 

wanneer we inwendig bacteriën tot ons nemen, er allerlei huidfuncties verbeteren. 

Verschillende bacteriën hebben verschillende effecten. Maar in het algemeen genomen zijn 

die effecten bijvoorbeeld:  

- Verbetering van huiddikte* 

- Verbetering van vochtgehalte* 

- Vermindering van waterverlies via de huid* 

- Verbetering van de doorbloeding van de huid* 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3038963/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2739725/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3513834/
../../../../../beaut/Downloads/fermentation-05-00041-v2%20(1).pdf
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- Minder rimpels en verbeterde elasticiteit* 

- Na verstoring een versneld herstel van de huid barrière 

- Versnelde wondheling* 

- Meer en dikker haar** 

- Bescherming tegen UV schade en sneller herstel na UV schade* 

 

Gebruikte bronnen: 

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5103662/ 

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23581877 

*file:///C:/Users/beaut/Downloads/fermentation-05-00041-v2%20(1).pdf 

*The Beauty of Dirty Skin, Whitney Bowe, MD 

**https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675231 

**https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31385480 

-  

De kracht van zZacht 

De kracht van zZacht is dat zZacht de balans tussen slechte en goede bacteriën in en op de 

huid herstelt. Met onze westerse lifestyle verstoren we dus deze balans waardoor 

ziekmakende organismen zoals bacteriën en schimmels de kans krijgen om te vermeerderen 

in de huid. De beste manier om de balans te herstellen is door weer goede bacteriën toe te 

voegen, en dat is precies wat zZacht doet. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5103662/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23581877
../../../../../beaut/Downloads/fermentation-05-00041-v2%20(1).pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31385480
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Wie kunnen wij helpen 

zZacht ondersteunt de heling van huidproblemen 

Zorgen dat er voldoende goede bacteriën in en op de huid aanwezig zijn is altijd een goed 

idee, het vermindert namelijk de het risico op ziekmakende bacteriën in en op de huid en 

het vermindert de kans dat, de ziekmakende bacteriën die wel aanwezig zijn, de kans 

hebben om zich in grote mate te vermenigvuldigen. Dit verlaagt logischerwijs de kans op 

infecties. 

Iedereen heeft baat bij het toevoegen van goede bacteriën. Maar mensen die extra baat 

hebben bij de productlijn van zZacht, zijn de mensen die een verstoord microbioom hebben. 

Zij hebben een overgroei aan pathogene organismen in en op de huid, zoals schimmels en 

ziekmakende bacteriën. Hoe weet je of iemand daarmee te maken heeft? Het is vaak iemand 

die een of meerdere antibiotica kuren heeft gehad. Ook kan het iemand zijn die bijvoorbeeld 

regelmatig heeft gedoucht met chloorwater (langdurig verblijf in het buitenland) of veel 

heeft gezwommen in water met chloor er in. En misschien heeft deze persoon ook wel water 

gedronken met chloor er in, wat in landen als Frankrijk, Engeland en Italië heel gebruikelijk 

is. 

Droogte plekken en/of een extreem droge huid reageren ook heel positief op zZacht. De 

jonge droge huid heeft vaak genoeg aan het insmeren met de bodycrème. De rijpere droge 

huid heeft daarnaast een rijke crème of bodylotion nodig. Deze kan gewoon na de zZacht 

body crème worden aangebracht. 

Mensen die zeer regelmatig handen moeten wassen (soms verplicht met antibacteriële 

zeep) zoals in de zorg, hebben vaak erg last van droge handen die kwetsbaar zijn voor 

kloven. zZacht laat ook hier mooie resultaten zien. Na het handen wassen kan dan direct de 

zZacht handcrème aangebracht worden. 
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De volgende foto is van een vrouw die last heeft van ernstige kloven in haar handen. Na 4 

weken gebruik van zZacht waren haar handen weer helemaal geheeld. 

 

 

Bij een verstoring van het microbioom raden we aan om naast het gebruik van zZacht ook 

een supplement met goede bacteriën in te nemen.  

 

Zowel voor thuis als in de salon 

zZacht is door mensen thuis te gebruiken, maar is ook het perfecte product voor in de 

beautysalon. Mensen die te maken hebben met een huidprobleem komen natuurlijk vaak bij 

de schoonheidsspecialist terecht en hebben baat bij het herstellen van het microbioom. We 

raden het sterk aan om zZacht een periode te gebruiken na intensieve behandelingen, zoals 

peelings. 

Ook voor de schoonheidsspecialist zelf is de productlijn goed te gebruiken. Bijvoorbeeld de 

handwas en handcrème, die er voor zorgen dat de handen een overvloed aan goede 

bacteriën in en op de huid hebben. In plaats van het doden van bacteriën met een 

bacteriedodende handzeep, zorg je voor zoveel goede bacteriën op de handen,. 

Regelmatig gebruik van zZacht verlaagt het risico op infectie met slechte en/of resistente 

bacteriën  
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Waarom gebruiken wij juist deze bacteriën? 

In de producten van zZacht gebruiken wij 7 verschillende goede bacteriën (probiotica) 

waarvan er altijd 5 in een product aanwezig zijn. De reden dat we verschillende bacteriën 

gebruiken heeft er mee te maken dat ze niet allemaal optimaal functioneren onder dezelfde 

omstandigheden. En ook onze huid is continu aan verandering onderhevig. Sommige 

bacteriën functioneren bijvoorbeeld bij een lage pH en anderen bij een hoge pH. Sommige 

bacteriën functioneren optimaal bij een lage temperatuur en anderen bij een hoge 

temperatuur. We hebben er voor gezorgd dat zZacht altijd werkt, bij een pH vanaf 4,5 tot 10 

en bij een temperatuur van 4 graden tot 40 graden. Er is dus altijd wel een goede bacterie 

die optimaal functioneert en dit is wat zZacht zo effectief en zo bijzonder maakt. 

Waarom gebruiken wij geen Lactobacillus? 

In veel nieuwe huidproducten wordt gewerkt met Lactobacillus. Wij hebben er bewust voor 

gekozen om met andere bacteriën te werken. Wij zijn van mening dat Lactobacillus bacteriën 

heel goed zijn om in te nemen, maar niet om voor de huid te gebruiken. Alhoewel deze 

bacterie op korte termijn verbetering geeft in de huid heeft ze niet het beoogde effect op 

lange termijn. De Lactobacillus bacterie houdt niet van zuurstof en dringt om die reden diep 

de huid in. Daar produceert hij zuren die in eerste instantie een verbetering geven omdat de 

slechte bacteriën daar niet van houden. Maar de slechte bacteriën bouwen een resistentie 

op tegen de Lactobacillus bacterie en de kans is groot dat na twee à drie maanden het 

huidprobleem weer terug komt. Daarom werken wij met Bacillus sporen zoals B. subtilis, B. 

pumilus en B. megaterium.  

Alhoewel het een goede zaak is dat men meer gaat kijken naar de rol van bacteriën in 

huidprocessen en bij huidproblemen zijn Lactobacillus bacteriën niet de juiste bacteriën om 

te gebruiken voor de huid. Ze zijn uiteraard wel heel goed om in te nemen, maar wanneer 

we ze op en in de huid gebruiken verstoren ze op lange termijn de balans meer dan dat ze 

deze herstellen.  

Wij gebruiken Bacillus bacteriën 

De Bacillus bacteriën waar wij mee werken zijn ‘facultatief anaerobe bacteriën’. Dat wil 

zeggen dat ze in eerste instantie aerobe bacteriën zijn, maar in het geval van afwezigheid 

van zuurstof ook perfect actief kunnen blijven. Dit betekent dat ze onder veel verschillende 

omstandigheden werkzaam zullen zijn. 

Ook kan het Bacillus genus zich omvormen tot ‘sporen’, dit gebeurt met name wanneer ze 

onvoldoende toegang hebben tot de voeding die ze nodig hebben. Dit betekent dat ze 

jarenlang in een soort slaaptoestand gehouden kunnen worden en ze worden pas weer 

wakker wanneer de omstandigheden optimaal zijn. De speciale techniek waar zZacht gebruik 

van maakt zorgt ervoor dat de Bacillus sporen jarenlang inactief blijven tot het moment dat 

het product wordt gebruikt. Dit garandeert een langdurige houdbaarheid en werkzaamheid 

van alle producten van zZacht. Zelfs na een aantal jaren is de werkzaamheid van zZacht niet 

afgenomen. Iets wat met de Lactobacillus bacterie niet bereikt kan worden. 
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Onze producten hebben een tweevoudige werking 

Stap 1: De probiotica in zZacht verrijken het huidmicrobioom 

Meteen tijdens het gebruik van de zZacht producten worden extra goede bacteriën op de 

huid aangebracht, waardoor het aantal goede bacteriën van het microbioom meteen 

toeneemt. Dit ‘positieve shock effect’ verbetert onmiddellijk de balans in het 

huidmicrobioom. De probiotica van zZacht gaan meteen op zoek naar organische voeding, 

waardoor de huid zuiver wordt gehouden en het risico op groei van ongewenste kiemen 

daalt. 

Stap 2: De prebiotica (inuline) in zZacht stimuleren de groei van de zZacht probiotica en 

reeds aanwezige goede bacteriën  

 

zZacht maakt gebruik van een uniek, gepatenteerd systeem, waarbij de probiotica 

gecombineerd worden met prebiotische suikers. Dit is een unieke formule voor een 

langdurig positief resultaat op de huid. Door het positieve schokeffect van stap 1 is er direct 

een kalmerend effect op de huid. Deze werking begint vanaf het moment dat het product op 

de huid aangebracht wordt. Echter, voor het werkelijk herstellen van het microbioom is er 

de tweede stap op basis van prebiotica. Deze goede suikers versterken de werking van de 

probiotica in zZacht en stimuleren de groei van de eigen goede bacteriën die reeds op de 

huid aanwezig waren. Echter, deze werking heeft iets langer de tijd nodig. Minimaal een 

maand, maar na twee maanden zien wij in de praktijk een nog beter resultaat. De eigen 

bacteriën op de huid hebben even de tijd nodig om de samenwerking met de bacteriën van 

zZacht goed aan te gaan. Daarom duurt het soms even voor het product optimaal resultaat 

laat zien. 

De kalmerende en beschermende werking van zZacht na een gezichtsbehandeling 

Het mooie van de gezichtscrème is dat het na iedere gezichtsbehandeling als kalmerend en 

beschermend product ingezet kan worden. Werkzame stoffen die tijdens een behandeling 

gebruikt worden kunnen een uitwerking hebben op de bacteriesamenstelling. Sterker nog, 

daar worden ze vaak op geselecteerd. Of ze beschadigen de huid licht, zoals bij micro-

needling. Eigenlijk verstoren we met iedere gezichtsbehandeling het microbioom een beetje. 

Bij een milde behandeling herstelt dit zich vanzelf weer. Maar hoe ingrijpender de 

behandeling hoe minder makkelijk dit vanzelf weer herstelt. Waarbij een inwendige of 

uitwendige antibiotica kuur, bacterie dodende crèmes, een diepe (chemische)peeling of 

laser behandeling het microbioom het meest negatief beïnvloeden. Bij micro-needling maak 

je bewust gaatjes in de huid waardoor het risico op infectie met slechte bacteriën vergroot. 

Door direct zZacht te gebruiken wordt de huid beter beschermd na een gezichtsbehandeling. 

Gebruik 

Breng na de behandeling een laagje zZacht gezichtscrème aan voordat je je andere crème, 

serum of product aanbrengt. zZacht is bewust heel licht gehouden zodat het goed onder een 
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wat rijkere crème gebruikt kan worden. Ook is het mogelijk om de NanoZz vernevelaar te 

gebruiken vooral wanneer de behandeling intensief is geweest. De goede bacteriën worden 

verneveld als Nano deeltjes en dringen daarom met de vernevelaar extra goed de huid 

binnen. 

Hoe kun jij jouw peeling extra kracht bijzetten? 

Wanneer het microbioom in en op de huid ernstig verstoord is, kan het heel goed zijn om te 

behandelen met een peeling. Echter, wanneer we de huid strippen, strippen we, zoals 

eerder genoemd, ook de belangrijke bacteriën weg die diep in de huid belangrijke functies 

vervullen. Zoals wij het zien is het belangrijk om na het verwijderen van de slechte bacteriën 

direct de goede bacteriën toe te voegen zodat deze de huid kunnen koloniseren en bezet 

houden. Dit kun je het beste doen met de NanoZz vernevelaar (zie p. 23) De Bacillus bacterie 

die in sporenvorm in de producten in slaap toestand worden gehouden voelen wanneer een 

omgeving veilig genoeg is om ‘wakker’ te worden. Wanneer ze direct na een peeling op de 

huid worden aangebracht, bijvoorbeeld met de vernevelaar, is de omgeving zeer veilig en 

optimaal voor de bacteriën. Ze ontwaken dan ook direct en gaan meteen aan het werk. 

Het wordt steeds duidelijker dat de kwaliteit en gezondheid van het microbioom heel 

belangrijk is voor een gezonde mooie huid. En dat een verstoring in het microbioom 

huidproblemen in de hand werkt. Essentieel dus om na een intensieve behandeling direct 

goede bacteriën op de huid aan te brengen. zZacht brengt niet alleen veel goede bacteriën 

op de huid, maar heeft ook de prebiotica die er voor zorgt dat de al aanwezige goede 

bacteriën zich ook snel kunnen vermeerderen, met een betere balans als gevolg.  

Stap 1: Verwijder dode huid en slechte bacteriën met een peeling 

Stap 2: Vernevel direct na de peeling met NanoZz goede bacteriën in en op de huid. Door 

de kleine moleculen dringen ze diep de huid in. En door de schone huid gaan de goede 

bacteriën direct aan het werk. 

Stap 3: Breng een kalmerende crème aan naar keuze. Is de huid gezond, dan mag zZacht 

gezichtscrème aangebracht worden, maar deze kan wat prikken direct na een peeling. 

Stap 4: Adviseer de klant om na de peeling dagelijks zZacht gezichtscrème na reiniging 

onder de dag- en nachtcrème te gebruiken om zo gedurende langere tijd het microbioom 

weer te herstellen en de huid te beschermen. Voor minimaal één, liever twee maanden. 
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De werking van zZacht bij diverse huidproblemen 

Alhoewel sommige mensen al binnen een week verbetering merken, is het belangrijk om 

zZacht even een paar weken de tijd te geven om haar werk te doen. Wanneer de balans 

ernstig verstoord is, is er wat langer de tijd nodig om de balans de andere kant te laten 

doorslaan. Vaak is er een soort ‘tipping point’ wanneer je opeens merkt dat de huid echt 

rustiger is, een gezonde kleur terug heeft. De kans op ontstekingen zal ook verminderen. 

Acne 

Acne zijn lokale huidontstekingen die door verschillende ongewenste bacteriën veroorzaakt 

worden. zZacht ervaringen van gebruikers leren dat de kans op roodheid en felheid van de 

ontstekingen afneemt. Daarna heeft het even wat tijd nodig om de balans echt naar de 

goede kant te laten doorslaan. Bij acne is ook het aanpassen van de voeding heel belangrijk 

voor een optimaal herstel. Met name zuivel en junkfood dragen bij aan acne.  

 

‘Ik had al lang een onrustige huid, deze verstopte ik altijd onder een laag make-up. Bij de 
schoonheidsspecialiste adviseerde ze mij de gezichtscrème van zZacht onder mijn dagcrème en 
nachtcrème te gaan gebruiken. Na een week kon ik het verschil al echt merken! De rode 
vlekken waren bijna volledig weg en als mijn huid weer onrustiger word is dit vele malen 
minder dan eerst. Ik zou niet meer zonder willen! En mijn laag make-up, die hoef ik nu niet 
meer op te doen.’ 

‘Heel fijn product! Heerlijke geur, smeert makkelijk uit en wordt snel opgenomen door de 
huid. Het voelt natuurlijk aan met een soepele en zachte huid als resultaat.’ 

‘Erg fijn product! Ik gebruik het vooral na het scheren van mijn benen. Het smeert super fijn, 
je hebt echt maar een beetje nodig. De geur is zeer aangenaam, zoals de naam, heerlijk 
zacht. Ook als ik wat “plekjes” in mijn gezicht heb, gebruik ik de crème en is het snel 
hersteld.’ 
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Onderstaande foto is een voorbeeld van wat zZacht voor de acne huid kan doen. Er is vaak 

een direct kalmerend effect, maar meestal duurt het één tot twee maanden om de huid 

meer in balans te brengen.  

 

Baby billen 

Bij gebruik van luiers kan de gevoelige huid van baby’s rood en geïrriteerd worden. Soms is 

het alleen irritatie en soms ziet een schimmel kans om zich onder deze omstandigheden te 

ontwikkelen. zZacht kan ook gebruikt worden om rode baby billen weer tot rust te brengen.  

‘Ik gebruik ook de NanoZz een aantal keer per dag voor brandwonden. 
En laatst gebruikte ik het ook voor de rode billen van mijn zoon. Een aantal dagen gebruiken 
en de roodheid verdween snel’ 

Droge huid 

De droge huid kan ontstaan door een verstoord microbioom (goede bacteriën dragen bij aan 

de vochtbalans) maar ook door het missen van belangrijke voedingsstoffen zoals omega 3 

vetzuren. zZacht heeft naast de goede bacteriën die hun werk doen voor de huid en die 

bijdragen aan het herstellen van de barrière functie ook een verzachtende werking op de 

huid. Is de huid echt heel droog? Dan is naast zZacht nog een iets rijkere crème nodig.  
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Bodycrème 

‘Heel fijn product. Mijn 1 jarige zoontje heeft een gevoelige huid. Na drie dagen de 
bodycrème gebruikt te hebben waren zijn droge plekken op zijn huid helemaal verdwenen en 
kwam zijn zachte baby huidje weer terug!’ 

Eczeem 

Eczeem is een verzamelnaam voor huidziektes, gekenmerkt door een ontsteking van de 

huid. Hoewel de oorzaak, de ernst en de symptomen verschillend kunnen zijn, hebben alle 

vormen van eczeem ook enkele gemeenschappelijke kenmerken. De meest opvallende zijn 

jeuk en een rode huid. Eczeem gaat vaak samen met een droge huid. Enerzijds treedt 

eczeem gemakkelijker op bij een droge huid. zZacht producten zorgen voor een goede 

balans in het huidmicrobioom en tevens een betere vochtbalans. Hierdoor verlaagt het risico 

op eczeem. 

Veel mensen met eczeem reageren ook op voeding. Melkproducten en suiker kunnen de 

klachten verergeren. Maar soms draagt ook glutengevoeligheid bij aan de klachten.  

 Handcrème 

‘Flowery handcrème trekt snel in en neemt direct irritatie (roodheid, pijnlijk en jeukend 
gevoel) weg.’ 

Huid irritatie 

Irritatie van de huid kan om verschillende redenen ontstaan. Door scheren, 

verzorgingsproducten, shampoos of wasmiddelen die niet goed worden verdragen. Door de 

huid te veel te wassen, scrubben en daarmee de huid barrière te verstoren. Huid irritatie kan 

ook ontstaan door een voedingsmiddel dat het lichaam, en daarmee de huid, van binnen uit 

irriteert. Wij horen gelukkig regelmatig terug dat ook mensen met een heel gevoelige huid 

goed op zZacht reageren! 

Bodycrème 

‘Super fijne bodycrème. Ik heb de crème aangeschaft na een tip. Voorheen kreeg ik altijd rode 
bultjes/uitslag op mijn benen na het scheren en kon ik niet net voor een feestje vlug mijn 
benen scheren. Gelukkig is dit nu verleden tijd door de bodycrème van zZacht!’ 

Handcrème 

Flowery handcrème trekt snel in en neemt direct irritatie (roodheid, pijnlijk en jeukend 

gevoel) weg. 

Rosacea 

Rosacea is een aandoening waarbij er vaak een combinatie is van roodheid in het gezicht en 

zichtbare verwijde vaatjes en ontstekingen. Het reageert op veranderende omstandigheden 

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/droge-huid/
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zoals warmte, koude, specerijen, alcohol, vaat verwijding en vaat vernauwing. Recent 

onderzoek laat zien dat het waarschijnlijk ontstaat door een onbalans in het microbioom van 

zowel de huid als de dunne darm.  

Rosacea heeft net als de andere huidaandoeningen baat bij zZacht, maar een kwalitatief 

goed probiotica supplement is bij rosacea aan te raden voor het beste resultaat. 

NanoZz en gezichtscrème: 

‘Ik had op een wang een vervelende rode plek die maar niet weg ging en soms begon te 
gloeien. Soms zaten er ook wat ontstekingen in. Het duurde even maar vanaf dat ik zZacht ben 
gaan gebruiken zag ik de plek steeds meer vervagen tot hij bijna helemaal weg was. Ik kan nog 
een beetje zien waar hij zat, maar de plek is nagenoeg verdwenen.’ 

Littekens & (brand)wonden 

Een van de ontdekkingen is dat goede bacteriën een positieve invloed hebben op 

wondheling. Maar bij een brandwond is het microbioom er niet meer. Wanneer de huid 

verbrand dan wordt het microbioom tot in de diepste huidlagen verwijderd. Belangrijk is om 

bij een brandwond zo snel mogelijk weer goede bacteriën toe te voegen. Dit kan in eerste 

instantie met de vernevelaar en met de crèmes. Door het toevoegen van goede bacteriën 

geneest de wond sneller, is er minder kans op infectie en is er minder littekenvorming.  

‘Hele fijne crème. Ik gebruik het voor de littekens van de brandwonden van mijn zoon. Als ik 
het op smeer, dan zie je hem tot rust komen. Het verzacht de jeuk en het huidje.’ 

‘Mijn dochtertje had haar vingertoppen verbrand en was erg overstuur, na het smeren van de 
crème van zZacht was ze meteen rustig en heeft ze nergens meer last van gehad, zelfs niet 
van de enorme blaar. Haar huid was na 1,5 week alweer mooi genezen’ 

Op de volgende foto is een voor en na foto van een wond die door een val is ontstaan: 
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De onderstaande foto is van een wond die is ontstaan na een operatie: 

 

Ouderdomsvlekken 

Meer onderzoek is nodig, maar we vermoeden dat het huidmicrobioom ook belangrijk is 

voor gezonde pigmentatie. Een verstoring in het huidmicrobioom zoals bij antibiotica 

gebruik, lijkt te leiden tot problemen met pigmentatie. Dit is een van de redenen waarom we 

altijd aanraden om na een antibiotica kuur, of een verstorende huidbehandeling zoals een 

peeling, direct de vernevelaar te gebruiken en de gezichtscrème mee te geven aan de klant 

voor thuis gebruik voor het herstellen van het microbioom. 

Psoriasis 

Psoriasis is een erfelijke huidaandoening, waarbij grote verschillen kunnen bestaan in de 

symptomen. Soms beperkt het zicht tot lichte jeuk en roodheid op hoofdhuid of elle bogen; 

maar soms kan het hele lichaam huidontstekingen hebben. Het microbioom (zowel in de 

huid als in de darmen) blijkt een belangrijke rol te spelen bij Psoriasis. Sommige bacteriën 

wakkeren namelijk inflammatie aan in het lichaam en andere bacteriën remmen inflammatie 

juist af in het lichaam.* Hoewel zZacht de oorzaak van psoriasis niet kan verhelpen, kan het 

wel bijdragen tot een lager risico op ernstige symptomen, doordat het de huid sterker 

maakt.  
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Psoriasis heeft veel baat bij het aanpassen van het voedingspatroon. Een dieet met veel anti-

inflammatoire voeding draagt bij aan het verminderen van klachten. 

De Amerikaanse stichting voor psoriasis patiënten geeft meer informatie over de rol van het 

microbioom bij psoriasis:  

*https://www.psoriasis.org/advance/features/microbiome-how-your-bacteria-affects-

psoriasis-psoriatic-arthritis 

Voetschimmel 

Voetschimmel is een hele vervelende aandoening die soms jaren kan doorzeuren. Het wordt 

vaak erger na antibiotica gebruik. En kan natuurlijk ontstaan door besmetting. zZacht is ook 

behulpzaam gebleken bij dit probleem. NanoZz zou ook bij voetschimmel gebruikt kunnen 

worden in combinatie met de bodycrème. En helemaal geen gek idee om de schoenen in te 

spuiten met de deo spray! 

‘Het was een hele warme dag en ik merkte dat een beetje voetschimmel dat ik had erg was 

opgevlamd. Het zat op twee voeten en het was rood en jeukte. Omdat ik niets anders in huis 

had en weg moest heb ik met het idee ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ mijn voeten 

ingespoten met de deospray, laten drogen en daarna ingesmeerd met de bodycrème. Ook 

mijn schoenen spoot ik in met de deo spray. Tot mijn verbazing waren mijn voeten in de 

avond helemaal rustig en de roodheid was grotendeels weggetrokken. Ik heb dit nog 3 dagen 

herhaald en toen was de roodheid helemaal weg en de voetschimmel zo goed als 

verdwenen.’ 

https://www.psoriasis.org/advance/features/microbiome-how-your-bacteria-affects-psoriasis-psoriatic-arthritis
https://www.psoriasis.org/advance/features/microbiome-how-your-bacteria-affects-psoriasis-psoriatic-arthritis
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De zZacht Productlijn  

Met zorg, liefde en passie is de productlijn van zZacht tot stand gekomen. Met behulp van 

een zeer ervaren onderzoekspartner en producent en een bewezen concept is zZacht 

ontwikkeld tot een zeer milde productlijn die goed wordt verdragen. Onze producten 

bevatten geen parabenen, geen aluminium en we gebruiken minimale hoeveelheden 

houdbaarheids- en parfumstoffen en waar mogelijk uit natuurlijke bron. De bacteriën die we 

nu gebruiken blijven niet in alle stoffen stabiel. Echter de formule die nu is ontwikkeld draagt 

bij aan grote stabiliteit en werkzaamheid van de bacteriën. Het is tot nog toe niet mogelijk 

om de bacteriën stabiel te houden in alle (dus ook soms natuurlijke) stoffen. 

De gebruikte bacteriën zijn gegarandeerd classificatie 1 bacteriën. Dit betekent dat ze 

volledig veilig zijn voor gebruik in voeding, om op de huid aan te brengen en om in te 

ademen. De bacteriën die wij gebruiken worden al 20 jaar in deze samenstelling op diverse 

manieren gebruikt. Bijvoorbeeld in schoonmaakmiddelen, in ziekenhuizen, boeren bedrijven, 

in hotels en ook via verstuiving in de lucht. De producten zijn volledig veilig bevonden. 

Onze producten zijn anti-allergeen. Dit komt omdat de bacteriën bijvoorbeeld 

huisstofmijtallergenen en huidschilfers, maar ook sommige chemische stoffen opeten.  

De crèmes zijn licht van structuur, trekken snel in en laten geen vettige laag achter. Daarom 

zeer geschikt om onder andere producten te gebruiken. 

We gebruiken een beetje parfum om de producten een aangename geur te geven. De 

parfum stoffen wordt altijd als laatste genoemd omdat er in verhoudingsgewijs het minst 

van gebruikt wordt als ingrediënt. Mensen die allergisch zijn voor parfum kunnen op de 

parfum reageren. De Flowery lijn bevat minder verschillende parfumstoffen dan de Woody 

lijn en kan bij twijfel geadviseerd worden voor mensen met een gevoeligheid voor 

parfumstoffen. De producten voor het gezicht, zoals de gezichtscrème en de ampullen voor 

NanoZz bevatten minder parfum dan de andere producten. Er wordt door zZacht gewerkt 

aan een product zonder parfum. 

- NanoZz Vernevelaar 

- Gezichtscrème 

- Bodycrème Woody 

- Bodycrème Flowery 

- Douchegel Woody 

- Douchegel Flowery 

- Deospray Woody 

- Deospray Flowery 

- Badschuim Woody 

- Badschuim Flowery 

- Handzeep Woody 

- Handzeep Flowery 

- Handcrème Woody 

- Handcrème Flowery 
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NanoZz Vernevelaar 

NanoZz is een revolutionaire ultrasone vernevelaar speciaal ontwikkeld voor de zeer fijne 

verneveling van probiotische vloeistof over het gezicht. Per ml bevat de vloeistof minimaal 

50 miljoen goede bacteriën, die een zeer positieve werking hebben op de huid. De 

vernevelaar maakt de molecuul zo klein dat het heel diep in de poriën komt. Het heeft 

daardoor een nog diepere werking dan een crème. 

Een behandeling met de NanoZz vernevelaar raden wij in het bijzonder aan na een peeling. 

De samenstelling van de gebruikte vloeistof is zodanig zZacht dat het direct na een peeling 

gebruikt kan worden. Als volgende stap is de zZacht gezichtscrème door de klant thuis te 

gebruiken voor het herstel van het microbioom.  

NanoZz is ook geschikt om door de klant zelf thuis te gebruiken. Met name wanneer er 

sprake is van een zeer gevoelige huid die weinig kan verdragen of wanneer het 

huidprobleem ernstig is. Zoals bij ernstig acne, eczeem etc. Dagelijks gebruik van NanoZz 

herstelt het huidmicrobioom snel en effectief.  

Iedere keer wanneer de NanoZz vernevelaar wordt gebruikt, ademt men ook de probiotica 

in. Dit is volkomen veilig en biedt zelfs een aantal bijkomende voordelen. Onze sinussen en 

neusholte filteren de lucht die wij inademen. Daardoor vangen de sinussen en neusholte 

vaak schadelijke kiemen en allergenen op uit de lucht, waardoor ze heel vatbaar zijn voor 

infecties en allergische reacties. Wanneer de probiotica van NanoZz in de neusholte terecht 

komen, zorgen ze daar voor een gezonde en stabiele microflora die het risico op infecties 

doet dalen. 

Belangrijk: Zorg bij gebruik van NanoZz dat de verstuiver met niet meer dan een halve 

ampul wordt gevuld en dat het dopje goed dicht zit. Wordt de hele ampul gebruikt kan het 

apparaatje soms wat gaan lekken. 

 

‘Iedere ochtend en avond maak ik gebruik van de NanoZz op mijn gezicht. Dit doe ik na het 
reinigen, gebruik van de zZacht gezichtscrème en andere crèmes. Ik gebruik de NanoZz ook op 
eczeem plekken op het lichaam en vervolgens smeer ik na met de zZacht bodycrème. De 
producten van zZacht en de NanoZz maken voor mij echt het verschil! Mijn huid is veel 
rustiger en is er na verloop van tijd veel egaler uit gaan zien!’ 

‘Na een val had ik een flinke en diepe wond op mijn hand. Het wou maar niet dicht gaan, 
totdat ik de NanoZz ging gebruiken. Ik kon het verschil echt per dag zien en na 4 weken was de 
wond zo goed als weg. Ik had verwacht dat ik een flink litteken zou overhouden, maar door 
het gebruik van de NanoZz is m’n huid perfect hersteld en zie je er helemaal niks meer van!’ 
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Voor alle huidtypen 

Hoewel de huid en ervan sterk kunnen verschillen per persoon, hebben alle huidtypes een 

goede verzorging nodig. De probiotica in de NanoZz vloeistof zijn geselecteerd op hun 

vermogen om zich aan te passen aan sterk wisselende omstandigheden (droge huid versus 

vette huid; zuurtegraad). Ieder huidtype haalt dus voordeel uit het gebruik van NanoZz! 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexyl 

Glycerin, Parfum 
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Gezichtscrème 

zZacht gezichtscrème is een verzorgende, probiotische crème voor man, vrouw en kind. Het 

herstelt de huid en zorgt voor een stabiele gezonde microflora. 

De gezichtscrème is zo licht van structuur dat het goed onder andere crèmes of werkzame 

producten gebruikt kan worden. We raden het bij ieder huidprobleem aan en in het 

bijzonder na intensieve behandelingen zoals peelings en laser behandelingen.  

- Verlaagt het risico op infecties 

- Versterkt de huid 

- Snel herstel van de natuurlijke microflora van de huid 

- Zorgt voor een goede vochtbalans 

- Een heerlijke zZachte geur 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Polyacrylate, 

Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Polysorbate 20, Linoleic Acid, Linolenic Acid, 

Phenoxyethanol, Inulin, Ethylhexyl Glycerin, Parfum 
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Bodycrème Woody 

zZacht bodycrème woody is een verzorgende, probiotische bodycrème. Houdt de huid 

langdurig zZacht en zorgt voor een stabiele en gezonde microflora van de huid. 

- Beschermt en voedt de huid 

- Verlaagt het risico op infecties 

- Behoudt een stabiele en gezonde huidmicroflora 

- Dagelijks gebruik versterkt de huid 

- Ruikt heerlijk naar hout, amber en citrus 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Polyacrylate, 

Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Phenoxyethanol, Inulin, Ethylhexyl Glycerin, Parfum 
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Bodycrème Flowery 

zZacht bodycrème flowery is een verzorgende, probiotische bodycrème. Houdt de huid 

langdurig zZacht en zorgt voor een stabiele en gezonde microflora van de huid. 

- Beschermt en voedt de huid 

- Verlaagt het risico op infecties 

- Behoudt een stabiele en gezonde huidmicroflora 

- Dagelijks gebruik versterkt de huid 

- Ruikt heerlijk fris naar bloemen en natuur 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Polyacrylate, 

Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Phenoxyethanol, Inulin, Ethylhexyl Glycerin, Parfum 
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Douchegel Woody 

zZacht douchegel woody is een verfrissende, probiotische en milieu bevorderende 

douchegel. Het reinigt je lichaam zZacht, schuimt heerlijk en verlaagt het risico op 

ziektekiemen. 

- Reinigt tot diep in de poriën 

- Herstelt de microflora van de huid 

- Geeft een verfrissend gevoel 

- Houdt de afvoer zuiver 

- Ruikt heerlijke naar hout, amber en citrus 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-4 

Rapeseedamide, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Ethylhexyl Glycerin, CI 42051, Parfum, 

Hexyl Cinnamaldehyde, Benzyl Salicylate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl 

Alcohol, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol 
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Douchegel Flowery 

zZacht douchegel flowery is een verfrissende, probiotische en milieu bevorderende 

douchegel. Het reinigt je lichaam zZacht, schuimt heerlijk en verlaagt het risico op 

ziektekiemen. 

- Reinigt tot diep in de poriën 

- Herstelt de microflora van de huid 

- Geeft een verfrissend gevoel 

- Houdt de afvoer zuiver 

- Ruikt heerlijk fris naar bloemen en natuur 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-4 

Rapeseedamide, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Ethylhexyl Glycerin, CI 42051, Parfum 
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Badschuim Woody 

zZacht badschuim woody is een verfrissende, probiotische en milieu bevorderende 

badschuim. Het reinigt je lichaam zZacht, schuimt heerlijk en verlaagt het risico op 

ziektekiemen. 

- Herstelt de microflora van de huid 

- De heerlijke geur blijft lang hangen 

- Verzacht de huid 

- Houdt de afvoer zuiver 

- Zuinig in gebruik 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-4 

Rapeseedamide, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Ethylhexyl Glycerin, CI 16255, Parfum 

 

 



 

31 

Badschuim Flowery 

zZacht badschuim Flowery is een verfrissende, probiotische en milieu bevorderende 

badschuim. Het reinigt je lichaam zZacht, schuimt heerlijk en verlaagt het risico op 

ziektekiemen. 

- Herstelt microflora van de huid 

- De heerlijke geur blijft lang hangen 

- Verzacht de huid 

- Houdt de afvoer zuiver 

- Zuinig in gebruik 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-4 

Rapeseedamide, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Ethylhexyl Glycerin, CI 16255, Parfu 
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Deospray Woody 

zZacht deospray woody is een probiotische spray. Dagelijks gebruik van deze zZachte spray 

houdt je huid gezond. De deospray werkt op natuurlijke basis en is volkomen huidvriendelijk. 

- Zonder aluminium 

- Vrij van toxische zweetremmer 

- Heeft een lange werking 

- Zuinig in gebruik doordat het een spray is 

- Ruikt heerlijk naar hout, amber en citrus 

 

Ingrediënten 

Alcohol denat., Bacillus Ferment, Parfum 
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Deospray Flowery 

zZacht deospray flowery is een probiotische spray. Dagelijks gebruik van deze zZachte spray 

houdt je huid gezond. De deospray werkt op natuurlijke basis en is volkomen huidvriendelijk. 

- Zonder aluminium 

- Vrij van toxische zweetremmer 

- Heeft een lange werking 

- Zuinig in gebruik doordat het een spray is 

- Ruikt heerlijk fris naar bloemen en natuur 

 

Ingrediënten 

Alcohol denat., Bacillus Ferment, Parfum 
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Handzeep Woody 

zZacht handzeep woody is een diep reinigende, probiotische en milieu bevorderende zeep. 

Zorgt voor een langdurige bescherming van de handen en verlaagt het risico op 

ziektekiemen. 

- Reinigt tot diep in de poriën 

- Hydrateert 

- Herstelt de microflora van de huid 

- Houdt de afvoer zuiver 

- Ruikt heerlijk naar hout, amber en citrus 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer, Cocamide DEA, 

PEG-6- Caprylic/Capric Glycerides, Sodium Laureth Sulfate, Phenoxyethanol, Ethylhexyl 

Glycerin, CI 19140, CI 42051, Parfum 
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Handzeep flowery  

zZacht handzeep flowery is een diep reinigende, probiotische en milieu bevorderende zeep. 

Zorgt voor een langdurige bescherming van de handen en verlaagt het risico op 

ziektekiemen. 

- Reinigt tot diep in de poriën 

- Hydrateert 

- Herstelt de microflora van de huid 

- Houdt de afvoer zuiver 

- Ruikt heerlijk fris naar bloemen en natuur 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer, Cocamide DEA, 

PEG-6- Caprylic/Capric Glycerides, Sodium Laureth Sulfate, Phenoxyethanol, Ethylhexyl 

Glycerin, CI 19140, CI 42051, Parfum 

 

 



 

36 

Handcrème Woody 

zZacht handcrème Woody is een verzorgende, probiotische crème voor de handen. Houdt de 

huid zZacht en zorgt voor een stabiele en gezonde microflora van de huid. 

- Beschermt en voedt de handen 

- Werkt helend bij kloven in de huid 

- Verlaagt het risico op infecties 

- Behoudt een stabiele en gezonde huidmicroflora 

- Ruikt heerlijk naar hout, amber en citrus 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Polyacrylate, 

Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Phenoxyethanol, Inulin, Ethylhexyl Glycerin, Parfum 
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Handcrème Flowery 

zZacht handcrème flowery is een verzorgende, probiotische crème voor de handen. Houdt 

de huid zZacht en zorgt voor een stabiele en gezonde microflora van de huid. 

- Beschermt en voedt de handen 

- Werkt helend bij kloven in de huid 

- Verlaagt het risico op infecties 

- Behoudt een stabiele en gezonde huidmicroflora 

- Ruikt heerlijk fris naar bloemen en natuur 

 

Ingrediënten 

Aqua, Bacillus Ferment, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Polyacrylate, 

Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Phenoxyethanol, Inulin, Ethylhexyl Glycerin, Parfum 
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Starterssetje Woody 

 

Starterssetje Flowery 
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Ingrediënten, hulpstoffen en geurstoffen in onze producten: 

Zoals eerder gesteld hebben wij een formule ontwikkeld waarin de goede bacteriën goed 

werkzaam zijn.  

Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer  

Verdikkingsmiddel 

Alcohol denatured  

Verlengt de houdbaarheid 

Aqua 

Zuiver water 

Bacillus Ferment 

5 verschillende Bacillus bacteriën in sporenvorm 

Caprylic/Capric Triglyceride 

Helpt de huid glad te maken en werkt als antioxidant, geschikt voor een gevoelige huid 

Cocamidopropyl Betaine 

Deze stof zorgt voor schuimvorming en helpt om vuil en vet te verwijderen van het lichaam 

CI 42051 

Kleurstof 

CI 16255 

Kleurstof 

CI 19140  

Kleurstof  

Ethylhexyl glycerine 

Middel dat verzachtend werkt voor de huid 
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Ethylhexyl Stearate 

Het zorgt voor een niet-vettige hydrofobe film op de huid, hierdoor krijgt de huid een zacht 

en glad uiterlijk 

Glycerin 

Een lichaamseigen stof die zich in de hoornlaag bevindt, wordt in cosmetische producten 

gebruikt als vocht inbrenger 

Inulin 

Natuurlijke vezel, prebiotica waar de goede bacteriën in zZacht zich mee voeden en 

daardoor snel vermeerderen 

Linoleic Acid 

Het ondersteunt en kalmeert de huid. Ondersteunt en versterkt de huid barrière en 

hydrateert 

Linolenic Acid 

Huidverzachtende stof welke ook functioneert als geurstof 

PEG-4 Rapeseedamine 

Milde reinigende en schuimvormende stof 

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 

Emulgator 

Phenoxyethanol 

Een conserveermiddel met antibacteriële eigenschappen, wordt in minimale hoeveelheden 

gebruikt om de houdbaarheid van de producten te garanderen. Phenoxyethanol heeft geen 

effect op de activiteit van de bacillussporen 

Polysorbate 20 

Is een hulpstof om gebruikte ingrediënten oplosbaar te maken in het mengsel 

Sodium Chloride 

Tafelzout, in onze producten gebruikt als verdikkingsmiddel 
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Sodium Laureth Sulphate 

Sodium Laureth Sulphate (vaak verward met Sodium Lauryl Sulphate) lost huidvet, talg en 

vuil op zodat deze van de huid verwijderd kunnen worden. Voor het goed werken van de 

bacteriën in zZacht is het nodig om de huid te goed te reinigen. Sodium Laureth Sulphate is 

milder dan Sodium Lauryl Sulphate  

Sodium Polyacrylate 

Is in staat honderden keren het eigen gewicht in water te absorberen en vormt dan een gel. 

Het wordt gebruikt als verdikker. Het is een veel gebruikte en veilige stof in cosmetica 

producten 

Trideceth-6 

Een veel gebruikt ingrediënt in cosmetische producten. Wordt ingezet om te reinigen maar 

ook als emulgator. (Een emulgator is een hulpstof die gebruikt wordt om ervoor te zorgen de 

verschillende componenten in het mengsel een geheel vormen) 

Parfumstoffen 

Alpha/Isomethyl Ionone 

Synthetische stof met een bloemengeur 

Benzyl Alcohol 

Een natuurlijke geurstof te vinden in verschillende etherische oliën. Mensen die gevoelig zijn 

voor parfum kunnen op Benzyl Alcohol reageren 

Benzyl Salicate 

Een natuurlijke geurstof te vinden in verschillende etherische oliën. Mensen die gevoelig zijn 

voor parfum kunnen op Benzyl Salicate reageren 

Butylphenyl Methylpropional 

Een synthethische geurstof met de leliegeur. Deze wordt toegevoegd om de geur “op te 

peppen” 

Citronellol 

Een natuurlijke geurstof en smaakstof. Mensen die gevoelig zijn voor parfum kunnen op 

citronellol reageren 
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Coumarine 

Een natuurlijke geurstof die te vinden is in verschillende etherische oliën. Mensen met een 

allergie voor parfum kunnen op coumarine reageren 

Eugenol 

Een natuurlijke geurstof die te vinden is in verschillende etherische oliën. Mensen met een 

allergie voor parfum kunnen op eugelol reageren 

Geraniol 

Een natuurlijke geurstof die te vinden is in verschillende etherische oliën. Mensen met een 

allergie voor parfum kunnen op Geraniol reageren 

Hexyl Cinnamaldehyde 

Een natuurlijke geurstof die te vinden is in verschillende etherische oliën. Mensen met een 

allergie voor parfum kunnen op Hexyl Cinnamaldehyde reageren 

Linalool 

Een geurstof, mensen met een allergie voor parfum kunnen op linalool reageren 
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De dankbare kracht van zZacht 

 

Ik ben werkelijk dankbaar dat ik in de gelegenheid ben om middels zZacht een oplossing aan te 
dragen voor een van de grootste problemen van deze tijd. We hebben wereldwijd niet alleen 
te maken met vervelende huidproblemen die mensen hinderen in het optimaal genieten van 
het leven. We hebben ook te maken met de reële gevaren van resistente bacteriën. Ik ben 
dankbaar dat er iemand is die de bijzondere techniek heeft ontwikkeld waar wij gebruik van 
mogen maken. Een techniek waarvan wij geloven dat het deze de wereld een beetje mooier, 
schoner en zZachter maakt.  

Wij staan als zZacht klaar voor jou om je vragen te beantwoorden en je verder te helpen. 
Want wij zijn jou ook dankbaar, dat je mee helpt en dat we samen zZacht beschikbaar mogen 
maken voor de talloze mensen die baat gaan hebben bij het herstellen van hun huid 
microbioom. 


