
Een stralend mooie huid

De bionome kwaliteitsstandaard

voor huid-, dier- en milieuvriendelijke producten:

■ Zonder conserveringsmiddelen

■ Zonder minerale olie

■ Zonder dierlijke ingrediënten

■ Zonder overbodige verpakking

■ Een aangename geur zonder toevoeging van parfum*

* Volgens de wettelijke verplichtingen wordt de aanwezigheid van essentiële oliën 
in enkele gespecialiseerde producten waar nodig vermeld op de verpakking.

Een stralend mooie huid
Met de bionome cosmetica van DR. BAUMANN
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Bionome schoonheidsverzorging

De bionomie is de wetenschap van de wetten van het
leven. Dit is voor DR. BAUMANN COSMETIC de basis
voor de ontwikkeling en vervaardiging van huidverzor-
gingsproducten. Dit betekent dat zowel rekening wordt
gehouden met het stofwisselingsproces in het menselij-
ke organisme en in de huid, als met de verschillende
aspecten van ons milieu én met elk levend wezen.

De doelstellingen van onze bionome schoonheidsverzor-
ging zijn:

■ Optimale verdraagbaarheid door gebruik te maken
van de dermatologische en wetenschappelijke kennis
over allergieën bij de keuze van de ingrediënten.

■ Gerichte keuze van de ingrediënten: enkel ingrediën-
ten waarvan de werking beschreven en aangetoond
is en die dus een positief effect hebben op de huid.

■ Op de fysiologie en anatomie van de huid afgestem-
de ingrediënten. Dit bereikt men wanneer zoveel
mogelijk ingrediënten een opbouw hebben die iden-
tiek is aan de huid of van nature al in ons organisme
voorkomen.

■ Milieuvriendelijk door het vermijden van overbodige
verpakking.

■ Diervriendelijk door het weigeren van dierlijke ingre-
diënten van gedode dieren.

Optimale verdraagbaarheid 

Allergische reacties zijn nooit 100% uit te sluiten. Toch
kan door een wetenschappelijk gefundeerde keuze van de
ingrediënten de waarschijnlijkheid van een allergie tot een
minimum worden beperkt. Op die manier wordt de basis
gelegd voor producten die uitstekend verdragen worden.
Parfums, een aantal essentiële oliën en chemische
bewaarmiddelen behoren tot de belangrijkste oorzaken
van allergieën in de cosmetica. Ook wanneer u deze en
andere allergiserende stoffen schijnbaar goed verdraagt,
kunnen bij langduriger gebruik, na maanden of jaren toch
nog allergische reacties ontstaan. Het is daarom niet ver-

wonderlijk dat steeds meer mensen klachten hebben over
allergieën. Dit risico kan vermeden worden. DR. BAU-
MANN COSMETIC heeft belangrijk wetenschappelijk
onderzoek verricht, zodat de producten ook zonder par-
fum toch een aangename geur hebben en zonder chemi-
sche bewaarmiddelen toch langdurig houdbaar zijn. Een
lijst van de belangrijkste te vermijden allergenen vindt u
verderop in deze brochure op pagina 6. Kijk na of uw hui-
dige verzorgingsproducten deze stoffen bevatten en
beslis in het belang van uw gezondheid deze producten
niet langer te gebruiken.

De voordelenDe voordelen 
van DR. BAUMANN COSMETIC

Wetenschappelijke precisie en eerlijkheid

Wij garanderen u dat DR. BAUMANN u geen valse of
overdreven beloftes maakt. Ons doel is, binnen de gren-
zen van het genetisch mogelijke, maximaal voor u en uw
huid te zorgen. Zo bestaan bijvoorbeeld onze meervou-

dige liposomen uit dezelfde lipiden als de menselijke
huidcellen. Deze lipiden, ceramides en andere door ons
veel gebruikte stoffen zijn belangrijke componenten van
de natuurlijke beschermingslaag van uw huid.

Onze uitgangspunten zijn altijd de gezondheid van uw
huid en het bereiken van resultaten, en niet de dagelijk-
se illusies van de cosmeticareclame die minderwaardige
producten voorstelt als het nec-plus-ultra. DR. BAU-
MANN COSMETIC vervaardigt producten van zeer hoge

kwaliteit voor de bewuste consument die anti-aging en
de gezondheid van de huid centraal stelt. Alle besluiten
worden genomen door hooggekwalificeerde specialisten
(een dokter en een cosmeticachemicus). 

Wetenschappelijke expertise en kwaltiteit

Bewezen doeltreffenheid

Met deze meervoudige liposomen worden fantastische
resultaten bereikt in de huidverzorging. Ze kunnen
belangrijke stoffen zoals herstellende en beschermende

vitamines in de huid transporteren en het vochtgehalte
van uw huid binnen de kortste tijd maximaal doen toe-
nemen. (zie „Meervoudige liposomen“, pagina 9).
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Zekerheid dankzij natuurlijke ingredienten

Onze producten bevatten waardevolle plantaardige
natuuroliën, maar geen minerale oliën zoals paraffine,
afkomstig van aardolie. Minerale oliën kunnen door hun
lage kostprijs de productiekosten van een cosmeticapro-
duct aanzienlijk verminderen en worden daarom zeer
vaak gebruikt. In de gebruikte hogere concentraties vor-
men ze echter een film op de huid die het herstel van de
natuurlijke huidbarrière afremt of verhindert. Wanneer u
daarom overstapt van een cosmeticaproduct op basis
van minerale oliën, en de huid met een DR. BAUMANN
product met plantaardige natuuroliën gaat verzorgen,
moet de huidbarrière zich vaak eerst nog herstellen. De

huid kan in sommige gevallen aanvankelijk uitgedroogd
en schraal aanvoelen, soms met rode vlekjes, puistjes en
jeukerigheid. Wat u ervaart is de reële toestand van uw
huid na gebruik van uw oude product met minerale olie.
De oorzaak van de onevenwichten ligt dan ook daar en
niet bij uw nieuwe product. Zet daarom de behandeling
met DR. BAUMANN zeker verder. Uw huidbarrière zal na
de noodzakelijke hersteltijd terug voldoende vocht opne-
men en haar natuurlijke zachtheid en glans naar best
vermogen herwinnen (over het herkennen van minerale
oliën, zie verder op pagina 6).

De natuur van uw huid als voorbeeld

Met de DR. BAUMANN liposomenverzorging geeft u uw
huid precies die stoffen die al van nature in uw huid
voorkomen en dus goed verdragen worden. M.a.w. ver-
zorgt u uw huid dus met „huid“! Bestaat er een natuur-
lijkere weg voor uw huid? Een belangrijke voorwaarde is
ook dat de liposomenpreparaten geen chemische
bewaarmiddelen of parfums bevatten. U begrijpt nu vast

waarom onze producten zo goed werken en uitstekend
verdragen worden. De criteria van de natuurcosmetica,
waar bijvoorbeeld chemische conserveermiddelen, par-
fum en natuurlijke allergenen toegestaan zijn, volstaan
niet voor ons. Wij stellen hogere kwaliteitseisen, en dit
drukken we uit met het begrip „bionome schoonheids-
verzorging“.

Wij gebruiken geen overbodige verpakking en gaan op
die manier zuinig om met het milieu. Wij respecteren ook
het leven van dieren en zien dan ook af van dierlijke
ingrediënten afkomstig uit de bio-industrie. Net als die-
renbeschermers vinden wij deze manier van het houden
van dieren een zware vorm van dierenmishandeling.
Door het gebruik van grondstoffen uit de bio-industrie
wordt deze industrie nog winstgevender en dus in de
hand gewerkt. Wij weigeren dan ook alle stoffen afkom-

stig van gedode dieren. Deze weigering is een signaal
om over het te voorkomen lijden van miljoenen dieren in
de bio-industrie na te denken en zich bewust te worden
van de hieruit resulterende negatieve gevolgen voor
mens en milieu. Bedenk ook dat een vleesvrij dieet niet
enkel het leven van dieren ontziet, maar ook vele voor-
delen heeft voor de gezondheid van uw lichaam en uw
huid.

Verantwoordelijkheid voor milieu, mens en dier

De verzorging van buiten uit kan nog zo goed zijn, zij kan
niets of weinig uitrichten als de inwendige en psychische
verzorging verwaarloosd wordt of ziekmakend is. Een
gezonde voeding, met de noodzakelijke bouwstoffen
voor lichaam en huid is daarom een noodzakelijk aan-
dachtsgebied. DR. BAUMANN informeert daarom ook op
het gebied van de innerlijke verzorging volgens de
strengste wetenschappelijke criteria uit de recentste
onderzoeken en bevindingen van de voedselleer, zonder
overname van de vele fouten en misvattingen die op dit
gebied de ronde doen. Enkel wat ons serieus weten-
schappelijk onderzoek en de meest gerenommeerde
voedingswetenschappers te vertellen hebben wordt
overgenomen. Zo wordt in een actueel gezamenlijk
onderzoeksdocument uit 2003 door de ADA (Ameri-
kaans genootschap van voedingswetenschappers) en de
DC (Genootschap van Canadese voedingswetenschap-
pers) sterk de nadruk gelegd op de voordelen voor de
menselijke gezondheid, en dus ook schoonheid, van
vegetarische en vegane voeding. In deze genootschap-
pen zijn de voornaamste Amerikaanse en Canadese voe-

dingswetenschappers te vinden. Alleen al de ADA heeft
zo’n 70.000 aangesloten leden. In hun stellingname
heet het ondermeer dat:

“Een goed geplande vegetarische en/of vegane voeding
is voor alle levensfasen gunstig, inbegrepen zwanger-
schap, baby- en kindertijd, puberteit en adolescentie.
Een goed geplande vegetarische voedingswijze biedt
een heleboel voordelen” en “het is de stellingname van
de ADA en de DC dat zij de gezondheid bevorderen én
een preventieve werking heeft op een hele rij van ziek-
tes. Het is de verantwoordelijkheid van elke voedingswe-
tenschapper om de in deze voedingswijze geïnteresseer-
den te ondersteunen en aan te moedigen.” 

Door het ontbreken van allerlei noodzakelijke bouwstof-
fen in de moderne voeding verdient het bovendien de
voorkeur deze voeding waar nodig aan te vullen. Hiertoe
ontwikkelde DR. BAUMANN COSMETIC complete voe-
dingssupplementen met vitamines, mineralen en ome-
ga-3 vetzuren.

Schoonheid van binnenuit – het belang van gezonde 
voeding voor de schoonheid van de huid
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DR. BAUMANN producten voegen een geheel nieuw aspect
toe aan uw huidverzorging. Onze goed geïnformeerde
schoonheidsspecialistes kunnen u tijdens een consult de
juiste producten adviseren in functie van de behoeften van
uw huid en het seizoen. DR. BAUMANN schoonheidsspeci-
alistes zijn experten in gezonde en efficiënte huidverzor-
ging, zowel wat betreft de juiste behandeling in de salon,
als wat betreft de ideale thuisverzorging.

Cosmetische behandelingen in het instituut moeten
gecoördineerd worden met de thuisverzorging om het
best mogelijke resultaat voor uw huid en uw schoonheid
te bereiken. De professionele salonbehandeling is
slechts het startpunt waarna de verzorging thuis moet
worden verdergezet en geperfectioneerd.

Dagelijks gebruik van producten met meervoudige lipo-
somen, vitamines en huideigen verzorgende stoffen is
échte anti-aging: enkel zo doet u het maximaal mogelij-
ke om de zichtbare verouderingsverschijnselen van uw
huid te bestrijden, uit te stellen en te voorkomen.

De correcte dagelijkse verzorging thuis is van cruciaal
belang voor het langdurig gezond houden of maken van
uw huid. Voor het juiste advies kunt u vertrouwen op uw
DR. BAUMANN instituut en op de producten van DR. 
BAUMANN.

Het belang van het gebruik van de juiste producten thuis

Consumentenbescherming: het herkennen van cosmetische
ingrediënten

Voor de bescherming van de consument is het een wet-
telijke vereiste dat de in cosmetica gebruikte ingrediën-
ten op de verpakking worden vermeld (INCI). Indien u als
consument niet vertrouwd bent met de gebruikte termi-
nologie kunt u zich alvast behelpen met deze verklaren-
de lijst. Zo leert u enkele in cosmetica veel gebruikte
chemische conserveringsmiddelen, geurstoffen en op
petroleum gebaseerde minerale oliën herkennen, zodat
u ze ook kunt vermijden. In het belang van de gezond-
heid van uw huid. Bedenk dat enkel indien uw huid lang-
durig gezond blijft ze ook langdurig mooi zal blijven.

Geurstoffen: Parfum, Perfume, Parfum Mix, Fragrance,
Fragrance Mix, Perubalsum.

Chemische conserveringsmiddelen (opgelet: zgn.
'natuur lijke' conserveringsmiddelen zijn óók chemische
conserveringsmiddelen): 1,2-Dibromo 2,4-Dicyanobuta-
ne, 4-Hydroxybenzoic Acid, Benzoic Acid, Bronopol,
Butylparaben, Cetylpyridinium Chloride, Chlorhexidine,
Chlorhexidine Digluconate, Chlormethylisothiazolinon,
Climbazole, Dehydroacetic Acid, Diazolidinyl Urea, Dibro-
modicyanobutan, Dichlorobenzyl Alcohol, Digluconate,
DMDM Hydantoin, Ethylparaben, Formaldehyde, Hexa-
midine Diisethionate, Imidazolidinyl Urea, Iodpropinylbu-
tylcarbamat, Methylchloroisothiazolinone, Methyldibro-

mo Glutaronitrile, Methylisothiazolinone, Methylparaben,
Myrtrimonium Bromide, PHB-ester, Phenoxyethanol,
Polyaminopropyl Biguanide, Potassium Sorbate, Propyl-
paraben, Quaternium 15, Sodium Benzoate, Sodium
Dehydroacetate, Sorbic Acid, Triclosan, Zinc Pyrithione.

Op petroleum gebaseerde minerale oliën en wassen:
Mineral Oil, Petrolatum (Vaseline), Paraffinum-Liquidum,
Paraffinum-Subliquidum, Cera Microcristallina, Micro-
crystalline Wax, Ozokerit, Ceresin.

Het verdient de voorkeur ook andere stoffen te vermijden
die vaak leiden tot huidirritaties, allergische reacties
en/of hormonale bijwerkingen. De dermatologische vak-
literatuur, waaronder een recente overzichtstudie van het
Duitse gezondheidsministerie, noemt in dat opzicht –
naast de reeds genoemde stoffen: UV filters als 4-
Methylbenzylidencampher (4 MBC), 3-Benzylidencamp-
her (3 BC), Octyl Methoxycinnamate (OMC), Benzophe-
none-3 (Oxybenzon), Homosalate (Homomenthylsalicylat
of HMS) en Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Benzoic-Acid
(OD-PABA), verder ook nog Cocamidopropyl Betaine,
Lanolin, Eucerit, Propylene Glycol, Propolis, Cetylstearyl -
alkohol.

Wij garanderen u dat onze producten nooit chemische conserveringsmiddelen, parfum of minerale olie
en/of paraffine uit petroleum bevatten.
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De bionome kwaliteitscriteria waarmee alle DR. BAUMANN producten worden vervaardigd, maken ze
tot een zeer speciale en gezonde huidverzorging. De huid ziet er fantastisch uit bij consequent
gebruik. Het maakt de voordelen van de bionome benadering voor iedereen overduidelijk. Het DR.
BAUMANN research team stelt u hier met trots de 5 topproducten van de DR. BAUMANN lijn voor:

De topproducten

Topproduct No. 2

Liposome MultiActive 
Super Cure

Bevat meervoudige liposomen, nanosomen, ceramides,
teunisbloemolie, jojobaolie, vitamine A+E en D-panthenol.
Een luxueuze verzorging die aan bij-
zonder hoge eisen tegemoet komt.
Aan te bevelen wanneer men wil
weten wat met bionome huidverzor-
ging mogelijk is. Kan ook als kuur-
behandeling gebruikt worden.

Speciaal voor mannen:
dit product is bijzonder
geschikt voor de verzorging
van de huid na het scheren
door zijn hoge concentratie
vitamines, huideigen lipiden
en meervoudige liposomen.

Topproduct No. 1

Super Cream
Wilt u weten waartoe een huidvriendelijke bionome ver-
zorging in staat is? Deze rijke maar lichte samenstelling
van oliën, vitamines, lecithine en ceramides (huidver-
wante lipides) geeft u het antwoord – beter dan je het
met woorden kan omschrijven. SUPER CREAM bevat de
optimale concentraties van net die ingrediënten die het
DR. BAUMANN team na analyse van de huidfysiologie
nodig acht voor een optimale compatibiliteit en werking.
SUPER CREAM kan afzonderlijk gebruikt worden, of
beter nog: na een variant van DR. BAUMANN Liposome
MultiActive.

De topproducten 
van de DR. BAUMANN huidverzorgingslijn

Topproduct No. 3

Cleansing Milk Special 
Deze zeer milde reinigingsmelk met fijne natuurlijke
oliën is geschikt voor alle huidtypes. Luxeversie voor een
nog zachter huidgevoel tijdens en na de reiniging. Met
extra verzorgende en beschermende werkstofconcentra-
ties als ureum en een zeer hoge dosis natuurlijke vitami-
ne E. Ook in handige reisverpakking.

Speciaal voor mannen:
ideaal als "scheerzeep" omdat de baard en huid wor-
den verzacht voor het scheren.

Topproduct No. 4

Facial Tonic Lotion Special 
Een bijzondere tonic met milde en voedende eigen-
schappen. Het verschil is duidelijk merkbaar vanaf het
eerste gebruik. Een hoge concentratie hyaluronzuur, pro-
vitamine B5 en andere huidvriendelijke werkstoffen zijn
evident in deze hoge kwaliteitsklasse. Net als alle ande-
re toners van DR. BAUMANN bevat dit product geen
alcohol. De Facial Tonic Lotion Special is ideaal na de
Cleansing Milk Special en als voorbereiding op de DR.
BAUMANN gelaatsverzorgingsproducten, zoals Liposo-
me MultiActive Super Cure en Super Cream. Ook in han-
dige reisverpakking.

Topproduct No. 5

Body Lotion Super
Voor een zijdezachte verwenning van uw lichaamshuid.
Bijzonder luxueuze en rijke lichaamsverzorging met
ceramides, hyaluronzuur, hoogwaardige natuurlijke olie
en fijne kwalitatieve werkstoffen: jojobaolie, sheabutter,
sesamolie, D-panthenol en extra veel natuurlijke vitami-
ne E. Ideaal voor de verzorging van de huid na douche of
bad. Ook in handige reisverpakking.
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Reinigen en toniseren

Basisverzorging met liposomen

Cleansing Milk 

Zachte en verzorgende reinigingsmelk, geschikt voor alle
huidtypes. Op basis van natuurlijke olie, ureum en vita-
mine E voor een diepe maar milde reiniging van de huid.
Ook geschikt voor het verwijderen van DR. BAUMANN
oogmakeup. Ook in handige reisverpakking.

Liposome MultiActive 
Chamomile
Bevat als extra werkstof kamilleolie. Kamille heeft een
extra kalmerend effect op de onrustige huid.

De producten en hun gebruik

Reinigen en toniseren

Basisverzorging met liposomen

Een huidvriendelijke reiniging is de basis voor een goede en gezonde huidverzorging. Alleen wanneer de huid eerst
gereinigd wordt met de juiste producten – dus zeker zonder parfum, chemische conserveringsmiddelen, minera-
le olie, en andere minderwaardige en ongezonde stoffen – zullen de verzorgende DR. BAUMANN liposomense-
rums en crèmes de huid ook optimaal kunnen hydrateren en voeden. Een goede reiniging gebeurt in twee fasen:
eerst reinigen met een melk of een gel, dan toniseren met een tonic lotion.

Cleansing Gel
Milde reinigende gel met ureum en hoogwaardige maca-
damiaolie voor wie het reinigen op basis van water pret-
tiger vindt of wanneer een grondigere ontvetting van de
huid wenselijk is. Ook in handige reisverpakking. 

Facial Tonic Lotion
Frisse en aangename bionome tonic voor de droge en
vette tot normale huid met immuunstimulerende rozen-
houtolie en bevochtigend hyaluronzuur. Versterkt de fy -
siologische pH-waarde van de huid.

De nog waardevollere Facial Tonic Lotion Special werd
beschreven op pagina 7.

Een goede hydratatie van de huid is van het grootste belang voor een langdurig gezonde en dus mooie huid. Water
dringt echter niet vanzelf in de huid. Daarom kunnen zelfs de beste en duurste crèmes de huid niet hydrateren. Een
optimale hydratatie van de huid kan wél worden bereikt door het dagelijkse gebruik van hoge concentraties meer-
voudige liposomen. Liposomen zijn microscopisch kleine holle bolletjes die bestaan uit huideigen vetstoffen – fosfo-
lipiden – gevuld met water. Deze vetbolletjes zijn wél in staat door de huid te worden opgenomen. Zij brengen daar-
door het vocht in de huid, waar het meteen door de fosfolipiden wordt vastgehouden. De ongeëvenaarde en exclu-
sieve Liposome Multi Active serums van DR. BAUMANN combineren hoge concentraties van deze meervoudige lipo-
somen met natuurlijke vitamine E, vitamine A, D-panthenol, ureum, hyaluronzuur en hoogwaardige huidverzorgende
oliën: teunisbloemolie, jojobaolie, en sesamolie. Deze zorgen voor een extra zacht huidgevoel en worden door de diep-
tewerking van de liposomen samen met het water extra goed door de huid opgenomen.

Gebruik: na het reinigen van de huid met een DR. BAUMANN reinigingsproduct, met de vinger een halve tot een
hele druppel van het liposomenserum op de nog vochtige huid aanbrengen. Nadien kan een aangepaste DR. BAU-
MANN gezichtscrème worden aangebracht. Dit is de juiste volgorde voor een optimaal resultaat. Liposomen zijn
immers niet in staat door een reeds opgebrachte crème heen te dringen. Er zijn acht verschillende versies:

Liposome MultiActive 
Tea Tree 
Bevat tea tree in plaats van kamille. Door zijn antibacte-
riële en zuiverende werking ideaal voor de verzorging
van de onzuivere huid die neigt naar puistjes en ontste-
kingen.
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Meervoudige liposomen

Liposome MultiActive 
Manuka, Tea Tree, 
Lavender
Door de synergetische werking van tea tree, manuka en
lavendel is een nog intensievere antibacteriële werking
verzekerd. Speciaal voor de sterk onzuivere huid met
neiging tot puistjes en ontstekingen.

Liposome MultiActive 
Vitamin E + C 
Bevat hoge concentraties natuurlijke vitamine E en C.
Deze beschermen uw huid extra goed tegen vroegtijdige
huidveroudering door UV-straling. Bevat geen essentiële
olie.

Liposome MultiActive 
Ceramid
Ceramides zijn een belangrijk bestanddeel van de
gezonde huid en zijn vooral werkzaam in de bovenste
huidlagen. Bijzonder effectief bij droge, vetarme en schil-
ferige huid. Bevat geen essentiële olie.

Meervoudige liposomen

Liposome MultiActive light
Zonder essentiële olie en minder olierijk, maar met cera-
mides. Is daarom ideaal voor een vettere, zelfs schilferi-
ge huid, bij warmer weer of voor het wennen aan de zeer
actief werkende meervoudige liposomen.

Liposome MultiActive 
Super light
Versie zonder essentiële olie, teunisbloemolie en jojoba-
olie maar met ceramides. Sterk aanbevolen bij warmer
weer, bij een heel vette huid, zelfs met schilfers, of voor
de gewenning aan de meervoudige liposomen. Gelachti-
ge en nagenoeg vetvrije samenstelling.

Relatieve vochtigheid van de huid
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Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wanneer u
uw huid twee maal per dag behandelt met meervoudige liposo-
men het vochtgehalte van de huid binnen de kortste tijd enorm
toeneemt. Deze resultaten zijn onder meer gedocumenteerd in
de wetenschappelijke publicatie „Huid en liposomen“ (1992)
van Dr. Ghyczy en medewerkers en „Beïnvloeding van de huid-
hydratatie door liposomen“ verschenen in ‘Fachmagazin SöFW’
10/92 van Dr. Röding en medewerkers.

Werkstof en transportstof  teg elijk:

Liposomen zijn huididentieke stoffen, die naast hun hydrateren-
de werking ook een belangrijke transportfunctie hebben. Ze zijn
in staat andere huidvriendelijke stoffen (zoals bvb. vitamine E, A
en D-panthenol) in de huid te laten indringen.

Verdraagbaarheid:

De lipidenbouwstenen van meervoudige liposomen komen al
van nature in de huid voor. Het zijn bestanddelen van de huid-
cellen. Daarom worden ze ook zeer goed verdragen. Vanwege
het risico chemische conserveerstoffen en parfums in de huid
te brengen is het voor ons vanzelfsprekend deze stoffen niet te
gebruiken.

De bijzondere actieve stof en transportstof

Elektronenmicroscopische foto van onze meer-
voudige liposomen.

Behandelingsperiode (aantal dagen)
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Bionome gelaatsverzorging 
met 24-uurs crèmes

Sensitive 

De DR. BAUMANN crèmes zijn een gezonde 24-uursverzorging van uitstekende kwaliteit. Zij kunnen afzonder-
lijk gebruikt worden, of nog beter, met een variant van een Liposome Multi Active om de huid voorafgaand goed
te hydrateren. Naast hoogwaardige natuurlijke oliën en ureum, bevatten deze crèmes ook de beschermende en
herstellende vitamines E, A en panthenol. De Intensive producten, met extra sheaboter en vitamine C, voelen
daarbij romiger aan dan de zijdezachte Sensitive producten, die voornamelijk op basis van jojobaolie worden
gemaakt. De Multi Vitamin producten voor de jonge en onzuivere huid (zie pagina 11) bevatten werkstoffen en
kruidenextracten die extra werkzaam zijn tegen onzuiverheden. Door de unieke samenstelling zonder schadelij-
ke of overbodige stoffen, verminderen of voorkomen alle DR. BAUMANN producten de gevoeligheid van de huid,
en bieden een gezonde verzorging en bescherming. Er is voor elk huidtype een geschikt product:

Intensive Sensitive 
Sensitive Super light 
Een zijdezachte, milde verzorging met jojobaolie, vitami-
nes en ureum. Voor de vettere huid of als alternatief bij
warmer weer.

Sensitive for oily 
and normal Skin
Een zijdezachte en milde dagelijkse verzorging van de
vette tot normale huid op basis van jojobaolie, vitami-
nes en ureum.

Sensitive for normal 
and dry Skin
Dit product op basis van zijdezachte jojobaolie, vitamines
E en A, provitamine B5, lactic acid en ureum biedt een
zijdezachte dagelijkse verzorging van de normale tot dro-
ge huid.

Sensitive for 
Couperose Skin
Idem als Sensitive for Normal and Dry skin, maar met
paardekastanje. Versterkt daardoor de wanden van
aders en bloedvaten en is daarom de juiste keuze bij een
normale tot droge rode huid met neiging tot couperose.

.

Bionome gelaatsverzorging 
met 24-uurs crèmes

Intensive 
Intensive for normal and 
mixed Skin
Intensieve en romige, maar tevens milde huidverzorging
voor de normale tot gemengde huid op basis van jojoba-
olie, sheabutter, ureum en vitamine A, C en E.

Intensive for dry Skin 
Intensieve en romige, maar ook milde verzorging voor de
droge huid op basis van jojobaolie, sheabutter, ureum en
vitamine A, C en E.

Intensive for very dry Skin
Romige intensieve verzorging voor de zeer droge, schil-
ferige huid. Ook geschikt bij schrale winterkoude of als
extra voedende halscrème.

Intensive Color light / 
Color dark
Niet-dekkende, licht of donker gekleurde romige crème
voor de droge huid. Met sheabutter, jojobaolie, vitami-
nes, ureum en natuurlijke pigmenten.

Intensive Lotion
Intensief verzorgende lotion met extra teunisbloemolie,
vitamine A en ureum. Ideaal indien bij de zeer intensieve
verzorging van de droge en ruwe gezichtshuid een lich-
tere, vloeibare textuur wordt gewenst. Ook ideaal bij
eczeem en voor een voedende gezichts- en lichaams-
massage.
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Multi Vitamin Voor de ogen

Essentiële oliën
■ Neroli ■ Lemongrass

(Oranjebloesem olie) (Citroengrasolie)

■ Lavender (Lavendel) ■ Ylang Ylang

■ Geranium ■ Verbena (IJzerkruidolie) 

■ Rose (Roos) ■ Myrrh (Mirrehoutolie) 

■ Basil (Basilicum) ■ Turpentine (Terpentijnolie)

■ Sandalwood ■ Black Pepper 
(Sandelhout) (Zwarte peper)

■ Tea Tree 100 % ■ Citro Vanilla 
(Citroenvanille)

Essentiële of etherische oliën zijn uitstekend geschikt
om de lucht te aromatiseren, om te gebruiken in een
massageolie of in andere DR. BAUMANN producten.
Sommige bestandelen van essentiële oliën dragen een
zeker allergierisico in zich. Daarom bevelen wij ze
alleen aan voor tijdelijk therapeutisch gebruik bij een
speciale behoefte van uw huid. Bespreek met uw
schoonheidsspecialiste de verschillende mogelijkheden.

Voor de ogen
Eye Cream 
Voedende en zachte oogcrème met jojobaolie, vitamine
A, C, E en D-panthenol, voor de verzorging van de huid
rond de ogen. Verzacht en voorkomt op een milde maar
doeltreffende wijze de fijne lijntjes rond de ogen.

Eye Gel 
Vetarme verstrakkende gel zonder olie. Met ceramides,
hyaluronzuur en vitamine E voor een betere vochtigheid
en elasticiteit van de huid rond de ogen. Door de vetvrije
samenstelling ook ideaal als basis voor make-up en voor
de overgevoelige huid met rosacea die geen vetstoffen
verdraagt.

Gebruikstip:
het gecombineerde gebruik van eerst de (verstrak-
kende) Eye Gel en dan de (verzachtende) Eye Cream
heeft zich in vele gevallen als nog effectiever bewe-
zen.

Multi Vitamin 
Multi Vitamin Complex
Romige vitaminelotion voor de verzorging van de onzui-
vere, jonge, normale tot droge huid. Bevat de vitamines
A, B3, C, E, F, carotene (provitamine A), sorbitol, D-pan -
thenol (pro-vitamine B5), teunisbloemolie en een speci-
ale actieve plantenmengeling tegen puistjes en onzuiver-
heden.

Multi Vitamin Fluid
Vetarme vitaminegel voor de verzorging van de onzuive-
re, jonge, normale tot vette huid. Bevat naast de vitami-
nes A, B3, C, E, F, ook nog carotene, sorbitol, D-panthe-
nol, teunisbloemolie en een speciale plantenmengeling
tegen puistjes en onzuiverheden.

Essentiële oliën
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Hand Cream 
Uitstekende handcrème zonder minerale olie maar met
verzorgende natuurlijke ingrediënten: sheabutter,
sesamolie, panthenol, vitamine C en kamille- en laven-
delolie. Beschermt de zwaar belaste huid van de handen
tegen uitdrogende reinigingsubstanties en voorkomt een
vroegtijdige veroudering van de huid. Trekt onmiddellijk
in en veroorzaakt geen vetvlekken.

Shower & Bath 
Grondige doch zachte reiniging van het lichaam met zeer
milde reinigingssubstanties en ureum, zonder minerale
olie en de bekende hoogallergene stoffen als parfum,
conserveringsmiddelen en cocamidopropyl betaine. Het
is aanbevolen aansluitend een zachte Body Lotion te
gebruiken. Voor een zeer droge, schilferige huid is de
Intensive Lotion dan weer beter geschikt. Ook in handi-
ge reisverpakking. 

Body Lotion 
Licht, maar intensief verzorgingsproduct voor het
lichaam op basis van hoogwaardige natuurlijke olie en
kwalitatieve werkstoffen: sheabutter, jojobaolie, se -
samolie, D-panthenol, en natuurlijke vitamine E. Zonder
essentiële olie. Verdeelt zich heel gemakkelijk over het
lichaam en trekt snel in. Bij jeuk, spanning, en een dro-
ge huid is een intensievere verzorging nodig en kan
beter Intensive Lotion worden gebruikt.

Body Lotion fresh 
Frisse en lichte maar intensieve body lotion op basis van
hoogwaardige natuurlijke olie en kwalitatieve werkstof-
fen: sheabutter, jojobaolie, sesamolie, D-panthenol,
natuurlijke vitamine E. Met een mengeling van stimule-
rende, frisse, essentiële oliën: sandelhout, ylang ylang,
geranium, citroengras en ijzerkruid.

Body Lotion aromatic
Verzorgende body lotion met hoogwaardige natuurlijke
olie en zeer kwalitatieve werkstoffen als sheabutter, jojo-
baolie, sesamolie, D-panthenol, natuurlijke vitamine E.
Bevat een mengeling van rustgevende, aromatische,
essentiële oliën: mirre, sandelhout, ylang ylang, neroli,
terpentijnolie en zwarte peper.

Lichaamsverzorging

Baby- en kinderverzorging
Baby & Kids Cream
Gezonde en zachte crème voor de baby- en kinderhuid,
én voor de overgevoelige huid van volwassenen. Uiter-
aard zonder minerale olie, maar met kwalitatieve maca-
damiaolie, panthenol, natuurlijke vitamine E, vitamine C
en carotene.

Baby & Kids 
Cleansing Lotion
Zeer milde reiniging zonder minerale olie en bekende
hoogallergene stoffen als parfum, conserveringsmidde-
len en cocamidopropyl betaine. Voor een gezonde biono-
me reiniging van jongs af aan.

Lichaamsverzorging

Baby- en kinderverzorging
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Body Special Light
Hét liposomenproduct voor het lichaam. Droge benen, armen
en lichaamshuid worden effectief gehydrateerd en verzorgd
door een hoge concentratie meervoudige liposomen, speci-
ale actieve stoffen uit de Indiaanse medicinale plant Coleus
Forshkohlii en hoogwaardige natuurlijke oliën. De huid wordt
zijdezacht. Ook in handige reisverpakking.

Body-Special strong 
Zeer werkzame lotion met een speciale combinatie van
werkstoffen uit de Indiaanse medicinale plant Coleus
Forskohlii. Stimuleert de stofwisseling en de doorbloeding.
Ook ideaal bij sinaasappelhuid en cellulitis. Niet gebruiken
bij couperose of spataderen. Bij warm weer of bij medi-
sche problemen met de bloedsomloop kan beter Body
Special Light worden gebruikt. Ook in handige reisverpak-
king.

Bosom Lotion 
Zeer actieve speciale gel met salie- en hopextract, die de
huid rond de buste mooier en strakker maakt. Ook in
handige reisverpakking.

Bleaching Cream
Milde huidblekende crème met vitamine E en C, zonder
agressieve stoffen. Ook geschikt als intensieve bescher-
ming tegen de zon.

Pimple Cream 
Zuivert de huid en droogt puistjes uit zodat ze sneller
verdwijnen.

Zinc Cream 
Een geconcentreerde behandeling aanbevolen bij uitge-
sproken puistjes en een onzuivere labiele probleemhuid.
Helpt ook tegen roodheid en irritatie. Bevat hoge con-
centraties zink en vitamine E. Plaatselijk op de geïnfec-
teerde zones aanbrengen. 

Active Care
De ultieme gel tegen puistjes en onzuivere huid. Het lipo-
somenmateriaal aanwezig in de lecithine en de hoge
concentraties waardevolle werkstoffen als tea trea olie,
vitamine E, zink en vitamine A, zorgen bij regelmatig
gebruik voor een zeer efficiënte behandeling met duide-
lijke resultaten in zowel de diepere lagen van de epider-
mis als aan de oppervlakte van de huid. Active Care
moet over het ganse gelaat, direct op de gereinigde huid
worden aangebracht.

Deo extra mild
Zachte spray tegen zweet en onaangename lichaams-
geurtjes. Zonder essentiële oliën.

Deo mild 
Zachte spray tegen zweet en onaangename lichaams-
geurtjes. De essentiële oliën manuka, tea tree en lavendel
zorgen voor een nog krachtigere werking.

Insect Stop 
Lichte en frisse vloeibare lotion met een mengeling van de
insectenwerende etherische oliën lavendel, citronella, tea
tree, kruidnagel en mirre. Houdt muggen en andere insec-
ten op een afstand en is bij warm weer aangenaam verfris-
send.

Lipstick Factor 7 
Waardevolle verzorgende lippenbalsem zonder de
gebruikelijke minerale olie maar met macadamiaolie,
ricinusolie, vitamine E, en titaandioxide. Verzorgt, herstelt
en beschermt de gevoelige en droge huid van de lippen,
zowel bij koud weer als bij zon. Zeer spaarzaam in
gebruik. Gebruikstip: niet uit de huls draaien, maar met
de vingertip een klein beetje van de lippenbalsem op de
lippen aanbrengen.

Peeling
mild / medium / strong 
Door massage met deze verzorgende peelings met
zachte, ronde, kogeltjes, wordt de doorbloeding en de
zachtheid van de huid verbeterd (in tegenstelling tot
peelings met abrikozenpitsplinters die de huid beschadi-
gen). Dode huidcellen worden verwijderd. Scrubben met
één van deze peelings voorkomt mee-eters en onzuiver-
heden en ondersteunt de werking van de verzorgende
producten.

Speciale verzorgingSpeciale verzorging
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Humidity / Moisture 
Vochtigheidsmengeling met hyaluronzuur, sorbitol, ure-
um, panthenol, lactic acid en natriumlactaat. Hyaluron-
zuur verhoogt het vochtigheidsgehalte van de bescher-
mende hydrolipidenlaag van de huid. Het verstrakkende
effect van hyaluronzuur en zijn exceptionele compatibili-
teit met de huid rond de ogen, maken dit product een
ideale oogverzorging, alleen, of in combinatie met de Eye
Gel of Cream.

Hyaluronic acid
Bevat dezelfde ingrediënten als vorige ampulle, maar in
andere verhoudingen. Het sterke vochtigheidsverhogen-
de en huidverstrakkende effect van hyaluronzuur maken
dit concentraat ideaal bij elasticiteitsverlies en vochtar-
me huid.

Vitamin E 
Beschermende mengeling van natuurlijke vitamine E,
panthenol en ureum opgelost in een gel van hyaluron-
zuur. Voor de extra bescherming van de veeleisende aan
de zon blootgestelde en droge huid. Panthenol en ureum
maken dit concentraat bovendien zeer geschikt voor de
oudere huid en huidtypes die neigen naar zonneallergie
en pigmentatie.

Vitamin E 100 % 
Niet opgeloste, dus 100 % pure natuurlijke vitamine E.
Vitamine E wordt in de huid opgeslagen en beschermt
haar uitstekend tegen UV-straling. Het gebruik ge du -
rende enkele weken voor het zonnebaden vermindert de
kans op zonneallergie. Vitamine E heeft een kalmerende
werking en herstelt de huid sneller na zonnebrand, irri-
taties en harsen. Kan goed gemixt worden met andere
DR. BAUMANN producten.

Vitamin A 
Werkstofconcentraat met de herstellende vitamine A
opgelost in een gel van hyaluronzuur. Hyaluronzuur ver-
hoogt het vochtigheidsgehalte van de beschermende
hydrolipidenlaag van de huid, en vitamine A ondersteunt
het herstel van de vroegtijdig verouderende, gerimpelde
en door de zon beschadigde huid. Vitamine A versterkt
ook de collageenaanmaak van de diepere huidlagen.
Ideaal na de zon, en bij vroegtijdig en door de zon verou-
derde huid.

Werkstofconcentraten in handige druppelflesjes

Wetenschappelijke feiten over

Natuurlijke vitamine E heeft vele voordelen voor de huid. Het
verhoogt het vochtigheidsvermogen van de hoornlaag wat leidt
tot een verbeterde huidtextuur. Het werkt verder kalmerend, het
verbetert de noodzakelijke enzymactiviteit in de huid, het
beschermt tegen de schade door vrije radicalen, het herstelt de
door UV-straling beschadigde huidcellen en het vertraagt het
verouderingsproces. Een voorraad ervan wordt bij regelmatig
gebruik in de huid opgeslagen en beschermt haar daardoor
tegen UV-stralen met een factor SPF 3. Alle DR. BAUMANN pro-
ducten bevatten tenminste 2 % vitamine E, maar dikwijls nog
veel meer.

Natuurlijke vitamine E

Werkstofconcentraten in handige druppelflesjes

Natuurlijke vitamine E

Horse Chestnut 
Paardekastanje-extract verstevigt de wanden van bloed-
vaten en aders en is daardoor geschikt voor de rode,
naar couperose neigende huid. Hyaluronzuur verhoogt
het vochtigheidsgehalte van de beschermende hydrolipi-
denlaag van de huid. Urea is werkzaam tegen droge
huid.

Deze werkstofconcentraten kunnen het verschil maken op het ogenblik dat de normale dagelijkse verzorging niet
voldoende resultaat geeft. Bespreek in dat geval met uw schoonheidspecialiste de mogelijkheden van een extra
aanvullende verzorging voor uw huid. Een uitgebreid gamma aan actieve concentraten biedt voor elk huidtype de
passende “finishing touch”. Zij kunnen gebruikt worden als kuurbehandeling, als aanvulling op de dagelijkse ver-
zorging of bij een speciale, eventueel tijdelijke, behoefte van de huid.
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Ceramide
Ondanks een gezonde bionome huidverzorging kan de
huid toch nog vlekkerig en schilferig zijn door een gebrek
aan huidlipiden als ceramides en ureum. Dit gebrek kan
ontstaan door veroudering, omgevingsinvloeden, ziekte,
een onvolledige voeding enz. Dit concentraat versterkt
de hoornlaag met ceramides, ureum en hyaluronzuur en
is hoogst werkzaam tegen de ruwe, gebarsten en schil-
ferige huid. Ook geschikt als aanvullende verzorging bij
neurodermitis en psoriasis.

Herb-Vital
Kalmerende kruidenmengeling voor de behandeling van
de geïrriteerde en onzuivere huid met neiging tot ontste-
kingen en puistjes.

Lecithin
Fosfolipiden uit lecithine met macadamiaolie. Dit zorgt
voor een extra hydratatie van de hoornlaag en een ver-
sterking van de huidbarrièrefunctie. Hardnekkige mee-
eters worden gemakkelijker verwijderbaar.

After AHA Peeling 
Kalmerende en herstellende mengeling met goudbloem-
olie, vitamine C en lecithine voor de geïrriteerde, rode
huid, bijvoorbeeld na een fruitzuurbehandeling.

Jojoba
Zijdezacht en huidbeschermend werkstofconcentraat
met 100 % zuivere, koud geperste jojobaolie van uitste-
kende kwaliteit, voor het verzachten van de ruwere huid.
Omdat pure jojoba op de huidoppervlakte blijft, is het
zinnig dit concentraat gedurende de nachtrust aan te
brengen.

Evening Primrose Oil 
Pure, zuivere, 100% teunisbloemolie met een grote con-
centratie gamma linolzuur, voor de droge, ruwe en schil-
ferige huid. Ook bijzonder waardevol voor de verzorging
van neurodermitis, eczeem en psoriasis. Omdat het niet
branderig aanvoelt kan bij de verzorging van de bescha-
digde of overgevoelige huid soms beter begonnen wor-
den met pure teunisbloemolie, eventueel aangevuld met
de ceramide-ampulle. Nadat de huid voldoende hersteld
is en minder gevoelig reageert kan dan worden overge-
schakeld naar een meer volledige verzorging met liposo-
men en crème. Teunisolie kan ook aan de voeding wor-
den toegevoegd. 2-3 Teunisbloemolie druppels per dag
is dan voldoende.

Aloe Vera
Hydraterende en kalmerende mengeling voor de droge,
rode en geïrriteerde huid met aloë vera gel, hyaluronzuur
en ureum.

Aloe Vera PLUS 
Extra hydraterende en kalmerende mengeling voor de
zeer droge, rode en sterk geïrriteerde huid met aloë vera
gel, aloë vera extract, hyaluronzuur, ureum, natuurlijke
vitamine E, en vitamine A en C.
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Cream Mask for dry skin 
Zuiverend masker voor de vetarme, droge huid. Met kao-
line, jojobaolie, sheabutter, sesamolie, vitamine C en
basilicumolie. Heeft een absorberende, reinigende, ver-
zachtende en sterk kalmerende werking. 

Cream Mask for oily and 
impure skin
Zuiverend masker voor de vette huid. Kiezelgoer, kaoline,
jojoba, sheabutter, sesamolie, vitamine C en kamille
geven dit masker een kalmerende, reinigende en vetab-
sorberende werking. De huid wordt soepeler en na een
tijdje duidelijk minder vet.

Liposome Mask 
Sterk hydraterend en verzachtend masker met meervou-
dige liposomen, aloë vera, macadamianotenolie, natuur-
lijke vitamine E, vitamine A, hyaluronzuur, en D-panthe-
nol. Fijne lijntjes die het gevolg zijn van dehydratatie
worden efficiënt tegengegaan. De huid wordt zuiverder,
sterker en aantrekkelijker.

Aloe Vera Mask 
Kalmerend en verfissend gelmasker voor de belaste,
geïrriteerde, jeukerige, rode of onzuivere huid. Met aloë
vera, panthenol, ureum, boonkruid, rozenhout, kamille,
lavendel, en basilicum. Ook voor na het zonnebaden en
voor het verfrissen en behandelen van de zonverbrande
huid. Reguleert ook de talgproductie en is bijzonder
geschikt bij acne.

MaskersMaskers
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Voeden

Reinigen

Revitaliseren

Foot Bath 
Zacht reinigend en stimulerend voetbad met de verfris-
sende en schimmelwerende etherische oliën tea tree,
lavendel, eucalyptus en munt. Ideaal als voorbereiding
op een pedicurebehandeling. Ontspannend en verfris-
send bij vermoeide of branderige voeten. Ook ideaal als
badschuim. Zeer zuinig in gebruik: een kleine scheut in
het water volstaat om het hele bad heerlijk te laten rui-
ken en schuimen.

Foot Cream Tea Tree 
Intensieve verzorgende voetcrème met ureum, hoog-
waardige natuurlijke oliën - sheabutter en sesamolie -
en vitamine C. De antibacteriële werking van de essen-
tiële oliën tea tree en farnesol helpt de door bacteriën
veroorzaakte voetschimmels en onaangename geurtjes
te voorkomen of te verhelpen.

Leg Lotion 
Intensieve maar lichte lotion voor de verzorging van de
benen, met jojobaolie, sheabutter, vitamine C, muntolie
en lavendelolie. Door het vaatwandversterkende paarde-
kastanje-extract ook werkzaam tegen spataders. Werkt
aangenaam stimulerend en verfrissend bij zware en ver-
moeide benen na een inspannende dag.

Chaps Cream
Rijke klovencrème met sheabutter, sesamolie, jojobaolie,
ureum, vitamine C en eucalyptus. Zeer effectief bij ver-
hoornde, gebarsten en ruwe voethuid. Door regelmatig
gebruik wordt het ook bij diepere barsten en sterke eelt-
vorming weer mogelijk om probleemloos te lopen. Ook
zeer geschikt voor een intensieve voetmassage of voor
de verzorging van de handen met kloven.

Verzorging van haar en hoofdhuid

Been- en voetverzorging

Verzorging van haar en hoofdhuid

Been- en voetverzorging

Reinigen
Shampoo
Door de milde reinigingssubstanties, zonder bekende
allergenen zoals cocamidopropyl betaine, worden haar
en hoofdhuid gezond en bionoom gereinigd. Een krui-
denextract vermindert jeuk en roosvorming. Voor komt
ook statische elektriciteit in het haar. Ondanks een veel-
voud aan verzorgende stoffen blijft het haar toch luchtig.
Ook in handige reisverpakking. 

Revitaliseren
Hair Revitalising Lotion 
Tijm, panthenol, vitamine E en H, myo-inosit versterken
de haarwortels en zijn daarom ideaal tegen haaruitval en
voortijdig vergrijzen van het haar. Ook in handige reisver-
pakking.

Voeden
Conditioner Special 
Verbetert de kambaarheid van het haar en geeft, door
het gebruik van panthenol en andere geselecteerde
actieve stoffen, het haar bij regelmatig gebruik een zij-
den, gezonde glans. De macadamiaolie heeft een inten-
sief verzorgend effect zowel op het haar als op de hoofd-
huid, terwijl het haar toch luchtig blijft. Ook in handige
reisverpakking. 
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De huid van vrouwen en mannen is, op enkele details zoals
dikte en talgproductie na, identiek in opbouw en functie. Ze
moet bij vrouw én man dan ook op dezelfde manier worden
verzorgd. Bij mannen blijft de talgproductie na de leeftijd van
dertig jaar relatief sterk, terwijl dat bij vrouwen vanaf dan
steeds meer begint af te nemen. Vrouwen moeten daarom
doorgaans steeds rijkere crèmes gaan gebruiken om de ont-
stane tekorten aan te vullen. Maar ook bij mannen is een
goede huidverzorging, dikwijls eerder met minder rijke pro-
ducten, zeer zinvol. Hun huid kan dagelijks sterk worden
belast en uitgedroogd door scheren, door niet-bionome
scheercrèmes en door alcoholhoudende aftershaves. 

Simpel en eenvoudig reinigen en scheren in één stap

De schoonheids- en gezondheidsbewuste man wordt daar-
om geadviseerd te reinigen én meteen ook te scheren met
DR. BAUMANN Cleansing Gel, Cleansing Milk of Cleansing
Milk Super in de plaats van de gebruikelijke scheercrème.
Bij de Cleansing Milk moet iets langer met scheren gewacht
worden om de baard zo zacht mogelijk te maken. Om de
huid goed te bevochtigen en voor te bereiden op de hydra-
terende en beschermende Liposome MultiActive, wordt aan-
geraden na te reinigen met één van de DR. BAUMANN Faci-
al Tonic Lotions.

Perfecte huidverzorging voor na het scheren

Na het reinigen/scheren is het belangrijk een op de huid aan-
gepaste versie van de Liposome MultiActive aan te brengen om
de lipiden die bij het scheren verloren gingen weer aan te vul-
len. Zo wordt de huidbarrière hersteld en beschermt ze de huid
tegen vochtverlies en schadelijke invloeden. Indien nodig kan
deze liposomenbehandeling met een DR. BAUMANN verzor-
gingscrème of MultiVitamine product worden aangevuld.

Douchen en haarverzorging

De moderne man doucht vaak en overvloedig met produc-
ten waarvan de samenstelling niet optimaal is voor de huid.
Dit betekent een regelmatige, maar onnodige belasting van
de huid. We raden daarom aan over te stappen op de DR.
BAUMANN Shower and Bath. Hetzelfde advies geldt voor de
haarverzorging: DR. BAUMANN Shampoo en Conditioner zijn
doeltreffende bionome producten voor het haar. DR. BAU-
MANN Hair Revitalizing Lotion kan aanvullend de haarwor-
tels verstevigen om haarverlies te voorkomen.

Andere bionome verzorgingsproducten voor de actieve man

■ Tijdens het sporten in de zomer en overdadig zweten is de
olievrije Sun Gel SPF 10 een echte aanrader. Bij sterke zon-
nestraling zijn de bionome Sun Lotions SPF 20 en 30 te ver-
kiezen boven de doorsnee producten die u gewend bent.

■ De Sun Cream SPF 30 is dan weer zeer geschikt tijdens
het skiën of het fietsen bij droog en koud maar zonnig
weer.

■ De lippen worden goed verzorgd en beschermd door de
DR. BAUMANN Lip Stick SPF 7.

■ DR. BAUMANN Self Tan zorgt voor een mooie, gezonde,
natuurlijk ogende en egale bruine tint met of zonder zon.

■ Om voetschimmels en -geurtjes tegen te gaan, of de voe-
ten te verzorgen tijdens of na het sporten, is de DR. BAU-
MANN Foot Cream met tea tree een fijn en doeltreffend
product.

■ Droge en ruwe handen en voeten kunnen worden behan-
deld met de klovencrème DR. BAUMANN Chaps Cream –
of indien niet acuut – met de fijne DR. BAUMANN Hand
Cream.

Bionome huidverzorging, ook voor mannen.

Voedingssupplementen

Met vitamines, mineralen
en spoorelementen
Bevat een volledig complex van de juiste hoeveelheden
vitamines, mineralen en spoorelementen, en versterkt
daardoor de levenskracht en de gezondheid. Ook van de
huid. Bevat vitamine C, natuurlijke vitamine E (veel werk-
zamer dan synthetische vitamine E), beta-carotene,
magnesium, calcium, diatomit (kiezelgoer), selenium,
ijzer, koper, iodine, potassium, mangaan, zink, chroom,
molybdenum, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6,
vitamine B12, foliumzuur, pantotheenzuur, niacine (vita-
mine B3), biotine (vitamine H) en vitamine K1. Kan met
de gelatinevrije capsules ingenomen worden, of als poe-
der.

Met omega-3 vetzuren
(vitamine F)
De belangrijkste omega-3-vetzuren zijn alfa-linoleenzuur
(ALA), eicosapentaeenzuur (EPA) en docosohexaeenzuur
(DHA). ALA kan ingenomen worden uit lijnzaad olie. De
conversie van ALA in EPA en DHA verloopt dikwijls ver-
stoord. Omega-3 vetzuren zijn essentiële vetzuren. Dit
betekent dat ons lichaam ze niet zelf kan aanmaken
waardoor extra inname van ALA en EPA en/of DHA nood-
zakelijk wordt in het belang van een goede gezondheid
van lichaam en huid. Dit DR. BAUMANN voedingssupple-
ment biedt u DHA uit algen en AHA uit lijnzaad olie in een
gelatinevrije capsule. In het belang van uw ge zondheid
(toenemende vervuiling van de zee), van het milieu (over-
bevissing) en de dieren (zij worden immers onnodig
gedood) wordt er bewust geen visolie gebruikt.

Voedingssupplementen

Bionome huidverzorging, ook voor mannen.

Ook de inwendige verzorging draagt bij tot een gezondere en dus mooiere huid. De twee hoogwaardige voedings-
supplementen van DR. BAUMANN, samengesteld volgens de allerlaatste wetenschappelijke bevindingen, vullen
het gebrek aan bouwstoffen in onze dagelijkse voeding aan. De capsules van beide voedingssupplementen zijn
geschikt voor vegetariërs en de inhoud volstaat voor minstens zes maanden extra inwendige verzorging.
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Zon en solarium
Sun Lotion Factor 12 / 20 
Zachte zonnemelk zonder minerale olie maar met hoog-
waardige en voedende macadamiaolie en sesamolie.
Met beschermende en herstellende natuurlijke vitamine
E, reflecterende minerale filters en een kwaliteitsvolle
lichtbeschermingsfilter. Factor 20 bestaat ook in handi-
ge reisverpakking.

Solarium Liposome
De huid wordt perfect verzorgd, gehydrateerd, beschermd
en voorbereid op het zonnebaden of de zonnebank. Met
hydraterende meervoudige liposomen, sheabutter,
sesam olie, natuurlijke vitamine E, ureum, kamille, en beta-
carotene. Solarium Liposome, dat u vnl. in de zomer ook
als een heerlijk lichte body lotion kunt gebruiken, bevor-
dert een gelijkmatige bruine huidkleur. Bij risico op zonne-
brand steeds aanvullend een zonnelotion gebruiken.

Sun Lotion Factor 30
Zachte zonnemelk zonder minerale olie en zonder che-
mische UV-filters. Bevat in de plaats daarvan natuurlijke
micropigmenten en natuurlijke vitamine E. Deze lotion is
waterbestendig en werkt meteen na het opbrengen. Ook
in handige reisverpakking.

Sun Cream Factor 30
Een rijke en beschermende zonnecrème voor schrale
weersomstandheden waar bescherming tegen zonne-
brand én koude belangrijk is. Samengesteld zonder che-
mische UV-filters maar met natuurlijke micropigmenten
en natuurlijke vitamine E. Werkt meteen na het opbren-
gen.

Sun Gel Factor 10 
Free of Oil 
Olievrije gel voor de zeer gevoelige en/of vette huid met
neiging tot zonneallergie of "Mallorca Acne". Of gewoon
omdat u liever een frisse zonnegel dan een zonnemelk
gebruikt. Volledig insmeren, anders wordt de gel zicht-
baar op de huid bij zweten of contact met het water.

After Sun Lotion 
Kalmeert, verfrist en herstelt de huid na het zonnebaden
met een speciale actieve stoffencombinatie met aloë
vera, goudsbloemolie, natuurlijke vitamine E, macada-
miaolie, vitamine A, caroteneolie, panthenol en lavendel-
olie. De roodheid veroorzaakt door de zon vermindert
snel en de intensiteit van het bruinen verbetert. Ook ver-
krijgbaar in handige reisverpakking.

Self Tanning Lotion
Mild bruinen zonder zon, en zonder gevaar voor de
gezondheid dankzij een huideigen bruinende stof. Ook
ideaal na het zonnebaden, om de huid te kalmeren en
tegelijkertijd het bruinen te intensiveren. Kan naargelang
het huidtype ook in plaats van, of voor de gezichtscrème
gebruikt worden. Gezien de bijzonder goede verzorgen-
de werking van liposomen, en om een zo gelijkmatig en
diep mogelijke teint te bereiken, is het aangeraden voor-
af een Liposome Multi Active van DR. BAUMANN te
gebruiken.

Zon en solarium



Waarschuwing: koop onze producten enkel in erkende schoonheidsinstituten met goed
opgeleid personeel. Verkoop via on-line shops op het internet is strikt verboden volgens onze
algemene verkoopsvoorwaarden. Met een niet erkende aankoop via het internet loopt u het risi-
co op een namaakproduct of een product van inferieure kwaliteit. Wij wijzen elke productver-
antwoordelijkheid af voor producten die via het internet werden aangekocht.

Met bionome groeten van uw DR. BAUMANN schoonheidsinstituut:

DR. BAUMANN INTERNATIONAL BVBA • www.dr-baumann.nl • www.dr-baumann.be

Dr. Thomas Baumann Dr. Ernst W. Henrich

Onze bedrijfspolitiek

Al bijna 20 jaar streven beide eigenaars, cosmeticache-
micus Dr. Thomas Baumann en natuurgeneesheer Dr.
Ernst W. Henrich, samen naar hun doel: een supergezon-
de huidverzorging van superieure kwaliteit ontwikkelen.

Van het begin af aan hebben zij volgens een duidelijk
concept gewerkt, dat zijn doeltreffendheid ten volle
bewezen heeft: de arts en natuurgeneesheer bepaalt
wat ideaal is voor de huid en de cosmeticachemicus zet
deze theorie om in de praktijk en maakt uitstekende pro-
ducten in het laboratorium. Het resultaat zijn de nu
beschikbare bionome topproducten van DR. BAUMANN
COSMETIC.

De uitzonderlijke bionome kwaliteitsstandaard is het
resultaat van een continu en systematisch onderzoek.
Dit zal zo blijven. In het belang van onze klanten ver -
nieuwen zij regelmatig waar nodig de huidverzorging
volgens de nieuwste stand van het wetenschappelijke
onderzoek.

Sinds vele jaren ondersteunt DR. BAUMANN COSMETIC
wereldwijd, zowel financieel als via persoonlijke inzet,
programma's voor kinder- en dierenwelzijn. Sommige
van deze programma's zijn te vinden op de moederweb-
site van het bedrijf: www.dr-baumann.com.

Onze bedrijfspolitiek


