
 

 

DR. BAUMANN NIEUWSBR IEF N°

SLUITINGSDAGEN 

Op maandag 1 april (Pasen) zullen 

Arbeid) , donderdag 9 mei (Hemelvaart)

zullen wij niet bereikbaar zijn. Op deze dagen vertrekken er 

houden bij het plannen van je bestellinge

 

NIEUWE LIQUID EYELINER 

We willen je er graag nogmaals aan herinneren dat het DR. BAUMANN MAKE UP gamma is uitgebreid met 3 

kleuren liquid eyeliners. De liquid eyeliners

houden van een extra expressief effect.

             

 

 

DR. BAUMANN OPLEIDINGEN 2

De volledige opl eidingenkalender 2013 is 

 

22/04  Basiskennis DR. BAUMANN

ingrediënten. Welke werkstoffen garanderen het beste resultaat, de beste hydratatie en de 

best mogelijke verdraagbaarheid, en waarom?  Welke ingrediënten zijn best te vermijden en 

waarom?  Prijs 50 Euro.  (deze krijgt u éénmalig terugbetaald in de vorm van een creditnota 

na aankoop van totaal 500 Euro)

23/04 DR. BAUMANN productkennis

zijn er? Welke ingrediënten bevatten ze en waarvoor zet je ze 

06/05 Huidanalyse en D

opgefrist maar er wordt vooral dieper ingegaan op alle aspecten die aan de basis liggen van 

een goede, uitgebreide huidanalyse zoals een diepgaand intakegesprek. Daarnaast gaat de 

docente ook in op de pro

dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. Door Kathinka Steenbak. Prijs: 100 Euro.

    

IEF N° 46, APRIL, MEI, JUNI 2013  

zullen onze kantoren gesloten zijn. Ook op woens

(Hemelvaart) , vrijdag 10 mei (brugdag)  en maandag 20 mei

zullen wij niet bereikbaar zijn. Op deze dagen vertrekken er GEEN bestellingen. Gelieve hiermee

houden bij het plannen van je bestellingen. 

nogmaals aan herinneren dat het DR. BAUMANN MAKE UP gamma is uitgebreid met 3 

. De liquid eyeliners brengen gemakkelijk aan en zijn vooral 

houden van een extra expressief effect. 

 

             Beschikbaar i n zwart, bruin en anthracite.

2DE KWARTAAL 2013  

eidingenkalender 2013 is beschikbaar op de interne site. 

Basiskennis DR. BAUMANN : Theoretische basiskennis van de belangrijkste cosmetica

ingrediënten. Welke werkstoffen garanderen het beste resultaat, de beste hydratatie en de 

best mogelijke verdraagbaarheid, en waarom?  Welke ingrediënten zijn best te vermijden en 

Euro.  (deze krijgt u éénmalig terugbetaald in de vorm van een creditnota 

na aankoop van totaal 500 Euro) 

DR. BAUMANN productkennis : Werken met DR. BAUMANN in de praktijk. Welke producten 

zijn er? Welke ingrediënten bevatten ze en waarvoor zet je ze in? Prijs 50 Euro.

Huidanalyse en D iagnostiek :  De techniek van de klassieke huidanalyse wordt kort 

opgefrist maar er wordt vooral dieper ingegaan op alle aspecten die aan de basis liggen van 

een goede, uitgebreide huidanalyse zoals een diepgaand intakegesprek. Daarnaast gaat de 

docente ook in op de probleemhuid en het herkennen van huidaandoeningen die je in je 

dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. Door Kathinka Steenbak. Prijs: 100 Euro.

woens dag 1 mei (Dag van de 

maandag 20 mei  (Pinksteren)  

Gelieve hiermee rekening te 

nogmaals aan herinneren dat het DR. BAUMANN MAKE UP gamma is uitgebreid met 3 

vooral bedoeld voor klanten die 

n zwart, bruin en anthracite.  

: Theoretische basiskennis van de belangrijkste cosmetica-

ingrediënten. Welke werkstoffen garanderen het beste resultaat, de beste hydratatie en de 

best mogelijke verdraagbaarheid, en waarom?  Welke ingrediënten zijn best te vermijden en 

Euro.  (deze krijgt u éénmalig terugbetaald in de vorm van een creditnota 

: Werken met DR. BAUMANN in de praktijk. Welke producten 

in? Prijs 50 Euro. 

De techniek van de klassieke huidanalyse wordt kort 

opgefrist maar er wordt vooral dieper ingegaan op alle aspecten die aan de basis liggen van 

een goede, uitgebreide huidanalyse zoals een diepgaand intakegesprek. Daarnaast gaat de 

bleemhuid en het herkennen van huidaandoeningen die je in je 

dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. Door Kathinka Steenbak. Prijs: 100 Euro. 



07/05  Vaardig met DR. BAUMANN : Goed en efficiënt werken met DR. BAUMANN in je praktijk. 

Demonstratie van en uitleg over een aantal behandelingen (basis-, fruitzuur-, SPA-, luxe- en 

acné-,… behandeling) en bespreking van een aantal veel voorkomende huidproblemen en 

hoe ze met DR. BAUMANN producten aan te pakken. Ook het uitgelezen moment om 

praktische vragen te stellen. Door Kathinka Steenbak. Prijs 100 Euro.  

03/06 Cosmeticakennis voor Gevorderden :  We gaan dieper in op de recentste wetenschappelijke 

literatuur over de werking van liposomen, vitamine E, A en C, urea, huideigen stoffen, 

allergenen enz..  Prijs 50 €. 

 
Schrijf je tijdig in! De opleidingen zijn snel volgeboekt.  

 

PROMOTIES 2DE KWARTAAL 2013  

APRIL: GOED VOORBEREID OP EEN HOPELIJK LANGE EN WAR ME ZOMER! 

Wanneer we gaan zonnebaden hebben we een goede sunlotion nodig, dat weten we allemaal. Om goed de 

zomer door te komen hebben we echter ook extra verzorging nodig. Onze huid optimaal voorbereiden op de 

zomer met liposomen en vitamines, doen we met de Liposome Multi Active Solarium. Daarbij zorgt dit product 

voor een intensere en gelijkmatigere bruining. Bij het intensief zonnen tijdens de zomervakantie is een goede 

bescherming een must. De huid verzachten en verzorgen doen we met de aftersun. Soms heeft de huid echter 

nood aan net wat meer kalmering. De Aloë vera plus ampul biedt die extra verzorging. 

- Bij 1 DR. BAUMANN Sun Lotion F. 10 (1095)  + 1 DR. BAUMANN Liposome Multi Active Solarium 

(1090) is GRATIS 1 DR. BAUMANN Aloë Vera Plus ampoule (1069)  (Promotiecode: PR1095A ) 

Exclusieve klanten  krijgen daarbij ook nog GRATIS 1 DR. BAUMANN After Sun Reisverpakking 

(1936) (Promotiecode: PR1095E) 

- Bij 1 DR. BAUMANN Sun Lotion F. 15 (1096)  + 1 DR. BAUMANN Liposome Multi Active Solarium 

(1090) is GRATIS 1 DR. BAUMANN Aloë Vera Plus ampoule (1069)  (Promotiecode: PR1096A ) 

Exclusieve klanten  krijgen daarbij ook nog GRATIS 1 DR. BAUMANN After Sun Reisverpakking 

(1936) (Promotiecode: PR1096E) 

- Bij 1 DR. BAUMANN Sun Lotion F. 20 (minerale filter) (109 4) + 1 DR. BAUMANN Liposome Multi 

Active Solarium (1090)  is GRATIS 1 DR. BAUMANN Aloë Vera Plus ampoule (1069)  

(Promotiecode: PR1094A ) Exclusieve klanten  krijgen daarbij ook nog GRATIS 1 DR. BAUMANN 

After Sun Reisverpakking (1936)  (Promotiecode: PR1094E) 

- Bij 1 DR. BAUMANN Sun Lotion F. 20 (1098)  + 1 DR. BAUMANN Liposome Multi Active Solarium 

(1090) is GRATIS 1 DR. BAUMANN Aloë Vera Plus ampoule (1069)  (Promotiecode: PR1098A ) 

Exclusieve klanten  krijgen daarbij ook nog GRATIS 1 DR. BAUMANN After Sun Reisverpakking 

(1936) (Promotiecode: PR1098E) 

- Bij 1 DR. BAUMANN Sun Lotion F. 25 (1099)  + 1 DR. BAUMANN Liposome Multi Active Solarium 

(1090) is GRATIS 1 DR. BAUMANN Aloë Vera Plus ampoule (1069)  (Promotiecode: PR1099A ) 

Exclusieve klanten  krijgen daarbij ook nog GRATIS 1 DR. BAUMANN After Sun Reisverpakking 

(1936) (Promotiecode: PR1099E) 



- Bij 1 DR. BAUMANN Sun Lotion F. 30 (minerale filter) (109 2) + 1 DR. BAUMANN Liposome Multi 

Active Solarium (1090)  is GRATIS 1 DR. BAUMANN Aloë Vera Plus ampoule (1069)  

(Promotiecode: PR1095A ) Exclusieve klanten  krijgen daarbij ook nog GRATIS 1 DR. BAUMANN 

After Sun Reisverpakking (1936)  (Promotiecode: PR1092E) 

- Bij 1 DR. BAUMANN Sun Lotion F. 30 (1097)  + 1 DR. BAUMANN Liposome Multi Active Solarium 

(1090) is GRATIS 1 DR. BAUMANN Aloë Vera Plus ampoule (1069)  (Promotiecode: PR1097A ) 

Exclusieve klanten  krijgen daarbij ook nog GRATIS 1 DR. BAUMANN After Sun Reisverpakking 

(1936) (Promotiecode: PR1097E) 

 

MEI: DIE WELVERDIENDE VAKANTIE KOMT ERAAN! 

En dan vertrekken je klanten op zomervakantie. Uiteraard wil jij ervoor zorgen dat ze ook daar hun huid zo 

gezond en volledig mogelijk verzorgen.  Daarom deze maand een “reispakket verzorging” van SKINIDENT 

aan promotieprijs. 

 

1 SKINIDENT Facial Cleanser reisverpakking (9931)  + 1 SKINIDENT Sun Solarium Vitamin 

reisverpakking (9941)  + 1 SKINIDENT Facial Peeling (9939)  + 1 SKINIDENT Shampoo reisverpakking 

(9943) + 1 SKINIDENT Conditioner reisverpakking (9933)  + 1 SKINIDENT Shower Gel reisverpakking 

(9940) + 1 SKINIDENT Handcare (9934)  aan slechts 50 euro  in plaats van 72,50 euro. (Promotiecode: 

PR79031A) Exclusieve klanten betalen slechts 45 euro  in plaats van 72,50 euro. (Promotiecode: 

PR79031E) 

 

JUNI: VERMOEIDE, OPGEZWOLLEN BENEN EN VOETEN? 

Tijdens de warme zomermaanden krijgen we sneller last van gezwollen enkels, voeten en benen. Het 

probleem wordt veroorzaakt door een plaatselijk teveel aan vocht. Dit geeft een zwaar en pijnlijk gevoel. Het is 

vaak erger tijdens warme dagen en het is ’s avonds het meest merkbaar.  Daarom geven we de voeten en 

benen deze zomer extra aandacht met een voetenbad, een voetencrème en een lotion voor de benen op 

basis van paardenkastanje. De paardenkastanje zal er voor zorgen dat de wanden van de aders worden 

verstevigd waardoor spataders minder snel ontstaan. 

 

1 DR. BAUMANN Foot Bath (1113)  + 1 DR. BAUMANN Leg Lotion Horse Chestnut (1108)  + 1 

SKINIDENT Footcare (9935)  voor slechts 20 euro  in plaats van 28,25 euro. (Promotiecode: PR31113A) 

Exclusieve klanten  betalen slechts 18 euro . (Promotiecode: PR31113E) 

 

Opgelet: de waarde van je promotiebestellingen is altijd beperkt tot max. 25% van de totale bestelwaarde, 

aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. 

 

De volgende nieuwsbrief kan je ergens half juni verwachten.  

 
 
MET DE BESTE GROETEN VAN JE DR. BAUMANN TEAM 


