
SALONBEHANDELING VAN DE MAAND NOVEMBER: Acne behandeling als onderdeel 

van een acne kuur. 

 

De herfst is typisch het seizoen waarin acne weer gaat opspelen. De extra portie 

ontsmettende UV-straling en een stressvrije zomer zorgen vaak voor een verbetering van 

acne. Daarbovenop verdoezelt het bruine kleurtje de rode vlekken van genezende 

acnewondjes en zorgt er sowieso voor dat de huid er gezonder uitziet. In de herfst komt dan 

vaak het bittere ontwaken. “Neen, de acne is niet weg en ja, het lijkt wel alsof het erger 

geworden is dan voor de zomer”. De vraag naar een goede acnebehandeling neemt dan ook 

exponentieel toe van zodra de herfst weer in het land is.  

 

Acne behandeling met DR. BAUMANN Classic 

Een acnebehandeling doe je best in “kuur”vorm, ondersteund door thuisgebruik van de juiste 

huidverzorging.  

Een acne kuur omvat typisch 3 behandelingen in het instituut met minimaal 1 week en 

maximaal 2 weken er tussen. 

Een behandeling omvat: 

- Een comedonenreiniging 

- Een fruitzuurpeeling 

- Gelaatsbehandeling met LMA Active Care 

Voor deze behandeling heb je volgende producten nodig: 

- Cleansing gel (ref. 2018) 

- Anti Comedo Lotion PH 9.8 (ref. 2022) 

- Anti Comedo Lotion PH 4.8 (ref. 2021) 

- AHA Peeling 10%, 20% en 30% (ref. 2100, 2101, 2102) 

- LMA Active Care (ref. 2191) 

- After AHA ampul (2056) 

 

  



1. Comedonenreiniging 

 

- Reinig het gelaat met een Cleansing gel 

- Nareinigen met de Anti Comedo lotion PH 9.8. Best een tissue of wattepads drenken 

in Anti Comedo lotion PH 9.8 en een minuutje of twee op de huid laten inwerken. 

Daarna, tijdens de comedonenreiniging, regelmatig verder bevochtigen met de 

anticomedolotion PH 9.8. 

- Op het einde, nareinigen met de Anti Comedo lotion PH 4.8. 

  

2. Fruitzuurpeeling 

Bij een acne kuur die 3 behandelingen omvat, begin je bij de eerste behandeling met de 

AHA Peeling 30%. Bij de tweede behandeling gebruik je dan de AHA Peeling 20% en bij 

de derde behandeling, de AHA Peeling 10%. Hierbij gaan we uit van de benadering dat 

je bij de 1ste behandeling het meeste van de hoornlaagverdikking wegneemt (het grove 

werk), bij de 2de behandeling iets minder en dat de derde behandeling de ‘restjes’ 

opruimt. Als je nu bij de 2de behandeling vaststelt dat de hoornlaag weer even verdikt is 

als bij de 1ste behandeling, dan kan je weer gewoon de AHA Peeling 30% gebruiken.  

- Breng het fruitzuur aan met een waaierkwast of een brede spatel. Vermijd daarbij elk 

contact met de ogen.  

- Laat de fruitzuren tussen 5 en max. 15 minuten inwerken. Hoe lang het fruitzuur 

kan/moet inwerken hangt af van hoe je klant erop reageert. Als je klant aangeeft dat 

het heel erg prikt of brandt, dan haal je het weg.  

- Haal het fruitzuur weg met lauwe, natte kompressen en reinig na met de Anti 

Comedo lotion PH 9.8.  

 

3. Afsluiten 

 

- Breng de LMA Active Care aan.  

- Sluit af met de ampul After AHA (een drietal druppels).   

 

  



Thuisverzorging als onderdeel van een acne kuur 

De acne behandelingen in het instituut werken vooral ondersteunend. Om acne écht goed 

aan te pakken is de dagelijkse huidverzorging van cruciaal belang. Een thuisverzorging 

omvat: 

- Cleansing gel 

- Anti Comedo lotion PH 4.8 

- LMA Active Care 

- Eventueel aanvullend, de Multi Vitamin Lotion. 

- En, om puistjes en pustels aan te stippen zodat ze sneller genezen, de Pimple Cream 

of de Zinc Cream.  

 

NOVEMBER SALONPROMOTIE!: 

Eén acne behandeling set (1 x Cleansing gel Salon plus 1 x Anti Comedo Lotion PH 9.8 plus 

1 x Anti Comedo Lotion PH 4.8 Salon plus 1 x AHA Peeling 10%, 20% en 30% plus 1 x LMA 

Active Care Salon plus 1 x After AHA ampul Salon). Voor 170 euro i.p.v. 241,70 euro. (Ref. 

PRACNE). Promotie geldig in de maand november 2017. Je kan de promotie terugvinden op 

het meest recente bestelformulier dat je kan downloaden vanaf de interne site (login: 

100%bionoom) onder referentie “PRACNE”, onderaan het bestelformulier.  

 

 

Veel plezier en succes met de behandeling! 

 

 


