
 
Anti-Cellulite salonbehandeling op basis van de DR. BAUMANN Body Special Strong 

en de DR. BAUMANN WELLNESS Body Firming Wrap. 

 

Behandeling van cellulite: Eerst een stukje theorie. 

 

Bij de vorming van cellulite spelen diverse factoren een rol, zoals hormoonhuishouding, 

leefstijl, leeftijd en erfelijkheid. Uiteindelijk krijgt ongeveer negentig procent van de vrouwen 

in meer of mindere mate te maken met cellulite. 

 

Er zijn verschillende anticellulite lotions op de markt. Wanneer we de ingrediëntenlijst op 

werkzame ingrediënten controleren stellen we vast dat we die ingrediënten grosso modo in 

twee categoriën kunnen verdelen: 

 

- Stoffen die werken op vetafbraak, met als meest voorkomende cafeïne, L-carnitine en 

forskolin.  

- Ingrediënten die de bloeddoorstroming en de microcirculatie in de huid stimuleren. 

 

Stoffen die werken op vetafbraak: 

 

De meest voorkomende “vetafbrekers” in anticellulite crèmes zijn: 

- Cafeïne 

- L-carnitine 

- Forskolin 

 

De functie van de vetafbrekers is duidelijk. Wat er niet (meer) is kan zich ook niet ophopen. 

Laten we even kijken of bovenstaande ingrediënten inderdaad doen wat ze beloven. 

 

Cafeïne werkt inderdaad sterk vetverbrandend. Alleen doet cafeïne dit eerder indirect. 

Cafeïne wordt in de lever omgezet in “paraxanthine” en het is deze stof die vetten gaat 

afbreken. Niet de cafeïne zelf. Zonder de lever dus geen vetverbranding. Het is niet 

uitgesloten dat sporen van cafeïne via de huid in de bloedbaan worden opgenomen om dan 

vervolgens langs de lever te passeren. Maar je kan er eigenlijk vanuit gaan dat cafeïne op de 

huid smeren om cellulite tegen te gaan weinig zin heeft. 

 

L-carnitine wordt in ons lichaam aangemaakt door de lever en is een in de huid voorkomend 

aminozuur. Het speelt een erg belangrijke rol bij het omzetten van vetten in energie. Er zijn 



wetenschappelijke studies die aantonen dat het extra toedienen van L-carnitine inderdaad 

vetverbranding stimuleert. In vivo, getest op mensen, vallen de onderzoeksresultaten echter 

tegen. L-carnitine moet ook geslikt worden, smeren heeft al helemaal geen nut, en dat leidt 

dan weer vaak tot maag- en darmklachten.  

 

Forskolin komt uit de wortels van de Coleus forskohlii plant. Het chemisch actieve forskolin 

zet een hele kettingreactie in gang die uiteindelijk gaat leiden tot vetverbranding. Forskolin 

zou zorgen voor een afname van vetcellen en tegelijkertijd voor een toename van weefsel. 

Niet alleen verbrandt het vetten, het zorgt dus ook voor stevigere weefsels en, in de huid, 

voor een toename van collageen en daardoor dus voor een stevigere huid. Verschillende 

wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat dit inderdaad het geval is. Zowel voor de 

orale inname als voor topisch aangebracht forskolin.  

 

Ingrediënten die de bloeddoorstroming en de microcirculatie in de huid stimuleren: 

 

Cellulite wordt niet enkel veroorzaakt door onderhuidse vetclusters. Oedeemvorming, het 

vasthouden van vocht, speelt ook een belangrijke rol. Dit wordt dan weer veroorzaakt door 

een verstoorde microcirculatie in de huid. Het stimuleren van de bloeddoorstroming en van 

de lymfeactiviteit kan hier soelaas brengen.  

 

De hiervoor meest gebruikte stof in anticellulite producten is metylnicotinaat. Dat het dat 

doet is voldoende bewezen. En het feit dat het bijzonder goed door de huid wordt 

opgenomen wijst er op dat metylnicotinaat inderdaad een waardevol ingrediënt is bij de 

behandeling van cellulite. 

 

We kunnen dus concluderen dat een anti cellulite lotion die zowel forskolin als 

metylnicotinaat bevat - een combinatie van vetverbrander en stofwisseling stimulerende stof  

- wel degelijk helpt tegen cellulite.  

 

En toch, laten we eerlijk zijn, de resultaten vallen vaak een beetje tegen. Wanneer we kijken 

naar de oorzaken van cellulite begrijpen we ook dat het allemaal zo simpel niet ligt. 

Hormonale veranderingen spelen een belangrijke rol. Ze regelen de bloedcirculatie, de 

lymfatische afvoer, vetverbranding en bindweefselaanmaak. Uiteraard kun je je hormonen 

niet zomaar even stilleggen. 

 

Daarnaast kan het ontbreken van een gezonde levensstijl en een goed dieet, de toename 

van lichaamsgewicht en het te weinig drinken van water, cellulite in de hand werken. Ook de 



leeftijd speelt een rol. Als men ouder wordt neemt de dikte en kracht van het bindweefsel van 

de huid af. De cellulite die er misschien al is, wordt hierdoor steeds beter zichtbaar. Verder is 

er ook nog een erfelijke factor. 

 

Anticellulitecrèmes moeten dan ook gezien worden als ondersteuning bij een volledige 

anticellulite “leefwijze”, met voldoende lichaamsbeweging en een uitgebalanceerd, gezond 

dieet.  

 

Anticellulite aanpak 

 

Wil je cellulite effectief aanpakken, dan zal één praktijkbehandeling niet volstaan. Het vergt 

ook best wel wat inspanning en motivatie van je klant vandaar dat succes ook enkel haalbaar 

is wanneer er sprake is van een echt coachingtraject waarbij je de klant regelmatig ziet, haar 

inspanningen evalueert en haar  motiveert. Dit traject loopt minimaal 6 maanden met 

minimaal 1 evaluatie/praktijkbehandeling per maand en uiteraard een dagelijkse 

thuisverzorging met de DR. BAUMANN Body Special Strong en de DR. BAUMANN Body 

Special Light. Om de klant extra te motiveren en ‘vrijblijvendheid’ te vermijden, spreek je dus 

best één globale prijs af, all inclusive (dus ook de producten voor de thuisverzorging), op 

voorhand te betalen. Een faire prijs is 600 euro voor het volledige coachingtraject voor zes 

maanden.   

 

 

Een anti-cellulite programma van zes maanden omvat dus: 

 

- 6 behandelingen in de praktijk met uitgebreid gesprek (reken anderhalf uur) 

- Reken voor het eerste bezoek wat langer omdat je ook het voedingsadvies moet 

toelichten en de dagelijkse oefeningen moet uitleggen/demonstreren. 

- Bij elk bezoek nagaan hoe het staat met de vorderingen/verbeteringen, nagaan of het 

voedingsadvies wordt opgevolgd en nagaan of de oefeningen worden uitgevoerd en 

de producten braaf elke dag worden aangebracht. 

- Eén retailverpakking DR. BAUMANN Body Special Strong (1030) en één 

retailverpakking DR. BAUMANN Body Special Light (1029). Voor de thuisverzorging.  

 

TIP: Neem bij elk bezoek een foto van de probleemzones. Op die manier kan je de 

evolutie beter evalueren. 

 

 



Behandeling in de salon (maandelijks) 

 

- REINIG de probleemzone met CLEANSING GEL (2018) of SHOWER&BATH (1023) 

en neem af met vochtige compressen.  

- BRENG WAT PEELING STRONG AAN op de probleemzone en masseer deze met 

vochtige handen en cirkelvormige bewegingen in. Tijdens de massage de handen 

meermaals met water bevochtigen, aansluitend de peeling met lauwe kompressen 

grondig verwijderen. 

- MENG 3 POMPJES BODY SPECIAL STRONG (2030)  met wat massageolie 

(Intensive Lotion (2012), Basic oil (2302), Apricot Body oil (4014), Rose Body oil 

(4016) of Jasmin Body Oil (4017)) en breng aan op de probleemzone. Geef een 

stevige massage en indien de kennis van bindweefsel massage voorhanden is, pas 

deze dan toe. De massage duurt minimum 15 minuten. (Ons lymfatisch systeem 

zorgt ervoor dat bacteriën, afvalstoffen, overtollig vocht,... op een efficiënte manier 

afgevoerd worden. Als het niet optimaal functioneert, heeft dat een invloed op je 

cellulite. Het lymfatisch systeem wordt niet aangedreven door een pomp, zoals het 

bloedvatenstelsel. Vandaar dat massage en lymfedrainage interessant zijn.)  

- TIP: PLAATS plastiek folie onder de klant wanneer je geen douche hebt en je de 

handdoeken onder de klant niet vuil wil maken.  

- NEEM 4 KOPJES BODY FIRMING WRAP (4004) (Algenpoeder voor 

anticellulitewikkels met gedroogde en gemalen zeealgen. Bevat enkel natuurlijke 

ingrediënten en mineralen van hoge kwaliteit.) en meng deze met water tot een 

homogeen mengsel. Breng aan op de probleemzone met handen of kwast en dek af 

met plastiek folie. Leg hier een handdoek over. Indien mogelijk maak je de handdoek 

lekker warm. Laat het masker 15 minuten zitten en neem goed af met vochtige 

compressen. Door de folie kan je reeds een deel van het product afnemen. Let op: 

gebruik donkere compressen. 

- sluit de behandeling af met de body special light (2028). 

 

HOUD ER REKENING MEE DAT DE PROBLEEMZONES GEDURENDE EEN PAAR UREN 

ROOD KUNNEN ZIEN AANGEZIEN ER STERK OP DOORBLOEDING WORDT 

GEWERKT! 

 

 

Thuisverzorging 

 



Minimaal 1 maal per dag een kleine hoeveelheid Body Special Light aanbrengen op de 

probleemzone en inmasseren. Hierna een kleine hoeveelheid Body Special Strong 

aanbrengen en héél goed inmasseren. De eerste keren kan de huid erg rood worden en dat 

effect kan enkele uren aanhouden.  Dat effect neemt met de tijd af. Zou de klant de 

warmteontwikkeling toch te intens vinden of het branderige gevoel onaangenaam, dan kan 

de Body Special strong worden verdund met een gewone bodylotion.  

 

Voedingsadvies: 

 

Do’s:  

- Veel water drinken 

- Groene thee 

- Veel groenten 

- Veel fruit 

- Vezelrijke voeding 

 

Dont’s: 

- Alcohol 

- (Geraffineerde) suikers (koekjes, snoep, confituur, chocola,  …) 

- Koffie 

- Zout 

- Bereide maaltijden 

- Junkfood 

- (veel) vlees 

- Bereide dressings en sauzen 

 

Bewegingsadvies: 

 

Sporten en bewegen is een must in het kader van cellulite-bestrijding. Het zorgt voor een 

betere doorbloeding van de huid en verstevigt de spieren waardoor aanwezige cellulite 

minder opvalt. Niet iedereen heeft echter de moed of de tijd om intensief te gaan sporten. 

Een aantal tips en oefeningen (half uurtje per dag) geven echter ook al een goed resultaat: 

 

- Als het kan, neem dan altijd de trap. Je billen en benen zijn erg belangrijk voor het 

traplopen waardoor die spieren gestimuleerd worden, met jawel, bloed. Dat bloed dat 

er extra naartoe moet omdat jij gaat traplopen verbetert de doorbloeding in die regio. 



Doordat de spieren heter worden moet het bloed weer afkoelen en dat gaat via de 

huid waardoor ook je microcirculatie verbeterd wordt . 

Bij het traplopen activeer je jouw hamstrings, bovenste kuitspieren, en de spieren in 

je bovenbeen. Dus vooral daar zal je meer doorbloeding krijgen. Dus rondom je 

bovenbenen en bij je kuiten. 

- Laat de auto zoveel mogelijk staan en neem de fiets! 

Oefeningen 

1. Squatten is sinds rondere billen in de mode zijn ontzettend populair geworden, maar 

dat is niet het enige waar squatten goed voor is. Door het squatten zorg je voor een 

betere doorbloeding bij je bovenbenen en de onderkant van je kont. 

Bij een squat maak je dezelfde beweging als wanneer je op een stoel gaat zitten, 

alleen er is geen stoel en je moet de pose even vasthouden. Dus je laat jezelf zakken 

tot je bovenbenen evenredig aan de grond staan. 

Als je het lastig vindt kun je je handen vooruit steken of ook een stoel, muur of tafel 

als steun gebruiken. De squat wordt helemaal goed uitgevoerd als je jouw billen naar 

achteren drukt. Lijkt misschien een beetje raar, maar dan bereik je het beste 

resultaat. 

Je kunt de oefening intensiveren met gewichten. Met gewichten merk je dat je veel 

meer spieren nodig hebt zoals de spieren in je boven rug, schouders, diepliggende 

buikspieren, spieren bij de heupen, binnenste dijen en kuiten. Dit is dus de perfecte 

oefening om de doorbloeding in probleemzones te verbeteren. 

2. Een andere goede oefening die erg populair is om de doorbloeding in de benen en 

billen te verbeteren zijn lunges. Je maakt daarbij een grote stap en laat jezelf 

vervolgens zakken tot je ene knie de grond bijna raakt. Deze pose kun je even 

vasthouden of je maakt daarna een andere grote stap waarna je jezelf weer laat 

zakken. 

3. Ezelstrap. Bij deze oefening ga je op handen en knieën. Dan trek je een knie naar 

voren waarna je een trappende beweging naar achteren maakt waarbij je jouw been 



helemaal strekt en zo hoog mogelijk naar achteren trapt. Met deze oefening merk je 

direct dat je de billen moet gebruiken en de achterkant van het bovenbeen. 

Daarnaast gebruik je de buikspieren om niet om te vallen, dus dat krijg je er gratis bij. 

Je kunt de oefening intensiveren door een gewicht aan de voet te hangen. 

4. Bij de muurzit doe je alsof je gaat zitten, maar door je rug tegen de muur te houden, 

houd je de positie vast. Met de muurzit train je de spieren van je billen, je 

bovenbenen en de achterkant van je benen. terwijl je de rest van je lichaam laat 

uitrusten. Probeer de muurzit  minimaal 1 minuut vast te houden je zult dan vooral 

merken dat de spieren aan de voorkant van je bovenbeen goed gestimuleerd worden. 

5. Jumping Jack’s zorgen voor een algemeen betere doorbloeding van het lichaam. 

Deze oefening is een sprongbeweging waarbij je je benen en armen naar de zijkant 

laat zwaaien. Dus in feite spring je vanuit een smalle positie naar een brede positie. 

Je moet alleen je armen met een zwaaibeweging boven je hoofd brengen. 

Als je bovenstaande oefeningen toepast in een dagelijkse training van een klein half 

uurtje, kom je al heel ver:  

1. 1 minuut joggen op de plaats 

2. 20 jumping jack’s 

3. 20 squats 

4. 1 minuut muurzit 

5. 20 jumping jack’s 

6. 20 lopende lunges 

7. 1 minuut muurzit 

8. 20 keer ezelstrap (om en om) 

9. 40 jumping jack’s 

10. 5 minuten stretchen 

En als laatste, wisseldouches. Die hebben wel niks met  bewegen te maken maar zorgen 

wel voor een goede doorbloeding van de huid. Douch de probleemzone afwisselend met 

warm en koud water gedurende vijf minuten (1 minuut warm, dan 1 minuut koud, dan weer 1 

minuut warm, 1 minuut koud en afsluiten met 1 minuut warm). 

Volg je dit alles nauwgezet op dan is succes verzekerd! 


