Het Beste van het Beste
Van DR. BAUMANN

Waarom bionome kwaliteit belangrijk is voor u en uw huid
DR. BAUMANN producten zijn bionoom. Het begrip "bionomie" is daarbij de bron
en de inspiratie voor de naam 'bionome huid- en schoonheidsverzorging'. ‘Bionoom’ verduidelijkt het verschil tussen traditionele cosmetica en de zeer doorgedreven kwaliteitsstandaard die gebruikt wordt bij het aanmaken van DR. BAUMANN producten. Met grote toewijding en vastberadenheid, worden de maximale
gezondheid, schoonheid en bescherming van de huid nagestreefd met volledige
inachtneming van de beschikbare dermatologische kennis en een hoge ethische
standaard in het belang van mens, dier en leefomgeving.
DR. BAUMANN Cosmetic wil zich volledig en nadrukkelijk onderscheiden van de
dikwijls misbruikte en al te losjes gebruikte term ‘natuurlijke cosmetica’. Sommige
in ‘natuurcosmetica’ gebruikte natuurlijke ingrediënten kunnen immers serieuze
allergische reacties, vroegtijdige huidveroudering en andere huidziektes veroorzaken. Bovendien worden er dikwijls chemische/synthetische ingrediënten zoals conserveringsmiddelen in zogenaamde ‘natuurlijke cosmetica’ gebruikt. Om deze
ingrediënten huidvriendelijker te doen lijken worden conserveringsmiddelen als
parabenen, sodium benzoate en potasium sorbate soms verkeerd én misleidend

beschreven als ‘natuuridentiek’. Daardoor ontstaat bij de consument een vals
gevoel van veiligheid. ‘Natuuridentiek’ betekent in zulke gevallen enkel dat deze
chemisch of synthetisch geproduceerde conserveringsmiddelen ook in minuscule
hoeveelheden in de natuur voorkomen. Voor de gezondheid van de huid biedt het
aanwezig zijn van een stof in de natuur echter geen enkele garantie. ‘Natuurlijk’ in
algemene zin biedt de huid geen enkel voordeel. Gifstoffen komen óók in de natuur
voor, maar zijn daarom nog niet gezond voor de mens.
Om de consument een optimale kwaliteit, bescherming en werking, en daardoor een
langdurig gezonde en mooie huid te kunnen garanderen, was het daarom absoluut
noodzakelijk een nieuwe en geperfectioneerde ‘bionome’ kwaliteitsstandaard in te
voeren. Slogans als ‘terug naar de natuur’ en ‘natuur voor de huid’ worden daarom
door DR. BAUMANN Cosmetic in het belang van de consument verbeterd tot ‘natuur
ván de huid’, waarbij enkel de huidvriendelijkste ingrediënten voor de producten worden geselecteerd. Van het grootste belang is daarbij de keuze van ‘voor de huid
natuurlijke’ ingrediënten. Deze worden immers door het immuunsysteem van de huid
herkend en verwelkomd als ‘huideigen’ waardoor allergische reacties uitgesloten zijn.

Principes van de bionome SkinIdent® producten
DR. BAUMANN SkinIdent® voert de bionome kwaliteitsprincipes van
huidvriendelijkheid, diervriendelijkheid en milieuvriendelijkheid tot nieuwe hoogten:
■ Maximale veiligheid en bescherming tegen allergische reacties en daardoor de beste garantie voor een langduring
gezonde en dus mooie huid:
1. allergieën worden enkel door huidvreemde stoffen veroorzaakt. SkinIdent® bevat enkel huideigen
ingrediënten en vitamines.
2. SkinIdent® bevat daarom dan ook geen ingrediënten die als allergenen vermeld worden in het rapport
van het IVDK “Onderzoek naar het voorkomen van contactallergieën” in opdracht van het Nationaal
Milieuagentschap.
■ Minstens 30 maanden houdbaar zonder toevoeging van conserveringsmiddelen
■ Een aangename geur zonder toevoeging van parfum, geurstoffen of essentiële olie
■ Gebruik van hoogwaardige huideigen lipiden i.p.v. goedkope minerale olie (petroleum)
■ Diervriendelijk door het niet gebruiken van ingrediënten van gedode dieren
■ Milieuvriendelijk door het uitsluiten van overbodige verpakking en schadelijke stoffen

Waarom DR. BAUMANN SkinIdent® van belang is voor u en uw huid
Dermatologische feiten:
1. Enkel lichaamsvreemde stoffen veroorzaken een allergische reactie van de huid.
2. Huideigen stoffen veroorzaken nooit een allergische reactie (uitzondering: sommige uiterst zeldzame auto-immuunziekten).
3. Allergieën nemen toe en veroorzaken steeds meer huid- en gezondheidsproblemen.
4. Een huidverzorgingsproduct bereikt haar maximale efficiëntie enkel bij een volledige en maximale huidcompatibiliteit.
Een gezonde huid is een mooie huid. Vanuit dit besef zijn de producten van DR.
BAUMANN sinds lang bekend voor hun uitstekende gezondheidskwaliteiten. Al
vanaf de jaren tachtig wordt bewust gekozen voor producten zonder probleemstoffen en met de beste ingrediënten die de voor de huid noodzakelijke werkstoffen
bevatten. Enkel op die manier kunnen wij langdurige tevredenheid garanderen.
Met SkinIdent® gaat DR. BAUMANN nu nog een stap verder: uit deze op zich al
hoogwaardige natuurlijke werkstoffen werden de huid- en lichaamsidentieke stoffen geïsoleerd. Alle overige bestanddelen, die maakten dat niet de volle 100% harmonie met de huid kon worden bereikt, werden verwijderd. Door deze kostbare

biotechnologische ingrepen beschikken we nu over de best mogelijke lichaamseigen ingrediënten die voor een perfecte harmonische verzorging van de huid de
beste keuze zijn.
DR. BAUMANN SkinIdent® is op dit ogenblik (lente 2008) wereldwijd de eerste en
enige complete huidverzorgingslijn die uitsluitend uit huididentieke, respectievelijk
lichaamsidentieke, ingrediënten en vitamines bestaat. En aangezien enkel huidvreemde stoffen, chemische zowel als natuurlijke, voor een afweerreactie van de
huid kunnen zorgen, heeft dit nieuwe concept direct zichtbare en voelbare voordelen voor de gezondheid en de schoonheid van de huid.

Perfectie

„
wordt niet bereikt wanneer er niets
meer toe te voegen valt, maar wel wanneer er niets
meer te verwijderen is.“
Antoine de Saint-Exupéry

Een mooiere huid door een alomvattende aanpak
Het belang van het gebruik van de juiste producten thuis
SkinIdent® 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 schoonheidsspecialistes zijn experten in gezonde en efficiënte huidverzorging, 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 liposomen, vitamines en huideigen verzorgende stoffen is échte anti-aging: enkel zo doet u het maximaal mogelijke 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 SkinIdent®.

Schoonheid van binnenuit –
het belang van gezonde voeding voor de schoonheid van de huid
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 aandachtsgebied. 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 wetenschappelijk onderzoek en de meest gerenommeerde voedingswetenschappers te vertellen hebben wordt overgenomen.
Zo wordt in een actueel gezamenlijk onderzoeksdocument uit 2003 door de ADA
(Amerikaans genootschap van voedingswetenschappers) en de DC (Genootschap
van Canadese voedingswetenschappers) sterk de nadruk gelegd op de voordelen
voor de menselijke gezondheid, en dus ook schoonheid, van vegetarische en
vegane voeding. In deze genootschappen zijn de voornaamste Amerikaanse en
Canadese voedingswetenschappers 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 zwangerschap, 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 bevordert én
een preventieve werking heeft op een hele rij van ziektes. Het is de verantwoordelijkheid van elke voedingswetenschapper om de in deze voedingswijze geïnteresseerden te ondersteunen en aan te moedigen.”
Door het ontbreken van allerlei noodzakelijke bouwstoffen in de moderne voeding
verdient het bovendien de voorkeur deze voeding waar nodig aan te vullen. Hiertoe ontwikkelde DR. BAUMANN Cosmetic complete voedingssupplementen met
vitamines, mineralen en omega-3 vetzuren.
De tekorten in uw huid worden verder aangevuld met de huideigen stoffen van de
verschillende SkinIdent producten. Door deze uitzonderlijke aanpak kan het maximaal mogelijke resultaat worden verzekerd.
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SkinIdent - de producten en hun gebruik
Zachte SkinIdent® gezichtsreiniging – de perfecte voorbereiding
Cleansing Milk

Facial Tonic

Deze hoogwaardige reinigingsmelk verwijdert op een uiterst milde wijze talg
en onzuiverheden van de huid, zonder deze al te erg te ontvetten.
Waardevolle werkstoffen als vitamine E, hyaluronzuur en lecithine hebben
tegelijkertijd een zachte verzorgende en voedende werking. De Cleansing
Milk wordt nadien met de Facial Tonic verwijderd. Beide SkinIdent® producten vullen elkaar aan waardoor uw huid perfect wordt voorbereid op de
eigenlijke huidverzorging. Ook in reisverpakking verkrijgbaar.

Dit gezichtswater verfrist en reinigt uw huid tot diep in de poriën. Door panthenol en hyaluronzuur krijgt uw huid een ideale „voorverzorging“ en voorbereiding op de hierop volgende SkinIdent® verzorgingsproducten. Facial
Tonic is perfect afgestemd op SkinIdent® Cleansing Milk. Het best gebruikt
u beide producten steeds samen zodat het voordeel van de synergetische
werking van beide preparaten volledig wordt benut. Ook in reisverpakking
verkrijgbaar.

Diepwerkzame SkinIdent® basisverzorging met meervoudige liposomen –
het fundament van een perfecte huidverzorging
Een hele reeks wetenschappelijke studies hebben de uitmuntende werking
van liposomen overtuigend aangetoond. Liposomen verhogen de huidvochtigheidscapaciteit maximaal, zij transporteren andere huidvriendelijke stoffen
als vitamines in de huid en zijn actief tegen vlekjes en onzuiverheden van de

huid door hun hoge concentratie meervoudig onverzadigde vetzuren (vitamine F). Liposomen zijn een ingenieuze, huidvriendelijke en multi-functionele
werkstof die ook door het DR. BAUMANN onderzoeksteam als essentieel
voor een efficiënte huidverzorging worden aangeraden.

Liposome Super

Liposome Ceramid

Zonder twijfel het toppreparaat uit de DR. BAUMANN SkinIdent liposomenreeks. In Liposome Super verenigen zich alle voordelen van de beide
producten Liposome Ceramid en Liposome Vitamin. Extra werkzaamheid
verkrijgt Liposome Super door het waardevolle phytosphingosine dat voor
een goede huidwerking van groot belang is. Liposome Super is het perfecte verzorgingsproduct voor elk huidtype en voor elke probleemhuid.
®

Liposome Vitamin
Door het hoge gehalte aan hydraterende meervoudige liposomen, vitamine
E, D-panthenol in de vorm van provitamine B5, vitamine A, vitamine C, biotine in de vorm van vitamine H, allantoine en hyaluronzuur, wordt de huid
actief verzorgd, hoogwerkzaam beschermd en geregenereerd. Liposome
Vitamin is uitstekend geschikt voor alle huidtypes. Bijzonder aanbevolen bij
de voortijdig verouderende huid. Voor bescherming tegen omgevingsinvloeden, regeneratie en verhoging van het vochtigheidsgehalte.

Dit waardevolle preparaat onderscheidt zich in het bijzonder door de hoogwerkzame meervoudige liposomen, urea, ceramides, hyaluronzuur en vitamine E. Hierdoor worden de barrièrefunctie van de epidermis versterkt en
het vochtigheidsgehalte van de huid sterk verhoogd. Vitamine E beschermt
de huid actief tegen omgevingsinvloeden zoals UV- straling. Liposome
Ceramid is geschikt voor elk huidtype. Het wordt bijzonder aanbevolen bij
een vocht- en vetarme huid met een verminderde barrièrefunctie van de
hoornlaag met schilfervorming. Deze barrièrefunctie kan beschadigd zijn
door een foute huidverzorging, omgevingsfactoren, het natuurlijke verouderingsproces van de huid, medicatie enzovoort.
Het gebruik van de SkinIdent® liposomenproducten
Voor vette tot normale huid is het voldoende om na de reiniging alleen het liposomenproduct te gebruiken, zeker bij warmere weersomstandigheden. Voor normale
tot droge huid, en zeker bij kouder weer, moet na de liposomen best nog één van de
hierna beschreven SkinIdent® crèmes worden opgebracht.
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SkinIdent - de producten en hun gebruik
SkinIdent® gelaatscrèmes – de vervolmaking van een perfecte huidverzorging
Alle SkinIdent® gelaatscrèmes kunnen worden aangebracht zonder eerst een
liposomenproduct te gebruiken. Nochtans verdient dit toch de voorkeur

omwille van de maximaal hydraterende meervoudige liposomen en andere
waardevolle ingrediënten van de SkinIdent liposomenpreparaten.

Ceramid Cream for oily and normal Skin

Super Cream for oily and normal Skin

Een prachtige crème voor de vette tot normale huid. Hij bevat hoogwerkzame ceramides, urea, lecithine en hyaluronzuur om de barrièrefunctie van de
huid te versterken en ze tegen uitdrogen te beschermen.

Ceramid Cream for dry Skin
Deze fantastische crème bevat dezelfde hoogwerkzame ceramides, urea,
lecithine en hyaluronzuur om de barrièrefunctie van de huid te versterken en
ze tegen uitdrogen te beschermen. Deze crème is echter beduidend rijker
zodat hij bijzonder geschikt is voor de droge huid.

Vitamin Cream for oily and normal Skin
In deze hoogwerkzame crème beschermen en regenereren de vitamines E,
A, C, H (biotine) en provitamine B5 (D-panthenol) de huid. Dit wordt door
de aanwezigheid van lecithine, allantoine en hyaluronzuur effectief ondersteund. Deze versie is ideaal voor de vette tot normale huid.

Vitamin Cream for dry Skin

Als zeer belangrijk SkinIdent® topproduct verenigt de Super Cream de voordelen van de Ceramid Cream en de Vitamin Cream in één preparaat.
Ondermeer door werkstoffen als ceramides en lecithine, die de barrièrefunctie van de huid optimaal versterken, wordt het vochtigheidsgehalte
geoptimaliseerd. Dit bijzondere product bevat bovendien hoogwaardige
phytosphingosines die voor een intacte huidfunctie van groot belang zijn.
Door de regenererende en beschermende vitamines E, A, H, C en provitamine B5 (D-panthenol) wordt de vette tot normale huid heerlijk versoepeld
en geactiveerd. Bijzonder aanbevolen in combinatie met Liposome Super.

Super Cream for dry Skin
Dit SkinIdent® topproduct beantwoordt aan de allerhoogste kwaliteitseisen.
Door het hogere lipidegehalte wordt de droge huid perfect verzorgd. SkinIdent® Super Cream verenigt alle eigenschappen van Vitamin Cream en
Ceramid Cream die beide bijzonder werkzame concentraties bevatten van
vitamines, ceramides, lecitine enz. De hoogwaardige phytosphingosines,
die voor een intacte huidfunctie van groot belang zijn, vervolledigen dit topproduct. U zult nog enthousiaster zijn wanneer u vóór de Super Cream
eerst nog de Liposome Super aanbrengt.

Door het rijke vetgehalte is deze uitzonderlijke crème perfect voor de droge
huid. Door de combinatie van de vitamines E, A, C, H (biotine) en provitamine B5 (D-panthenol), samen met hyaluronzuur, wordt de huid tegelijkertijd beschermd en geregenereerd.

Belangrijke informatie: dank zij de hoge concentratie werkstoffen zijn de
SkinIdent® producten bijzonder rijk en daardoor ook zuinig in gebruik. Doorgaans moet slechts 1/4 gebruikt worden van de hoeveelheid die u gewend bent
van andere huidverzorgingsmerken.
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SkinIdent - de producten en hun gebruik
Zachte SkinIdent® verzorging voor de huid rond de ogen
Eye Cream
Een weldadige, milde en verzachtende oogcrème voor alle huidtypes. Ook
voor de bijzonder gevoelige en naar rimpels neigende huid rond de ogen.
Vitamine E beschermt en D-panthenol, allantoine en vitamine A regenereren. Lecithine, hyaluronzuur en urea zorgen voor een optimaal vochtigheidsgehalte en een opleving van de huid rond de ogen. Ook te combineren met de Eye Gel voor een optimaal resultaat.

Eye Gel
Een ideale, vetvrije, vochtigheidsversterkende en verstrakkende gel voor de
huid rond de ogen. Na het aanbrengen van de vetvrije Eye Gel kan de Eye
Cream worden gebruikt voor een nog beter resultaat.

SkinIdent® ampullen – een krachtige behandeling voor snelle resultaten
Specifieke kwaliteitscriteria: alle Skinident® werkstofampullen bevatten exclusief essentiële werkstoffen en vitamines die al van nature in de huid voorkomen.

Vitamin E, A, Lipid
Perfecte bescherming door natuurlijke vitamine E, optimaal herstel door
vitamine A en uitstekende versterking van de beschermende bovenste lipidenlaag van de huid door huideigen vetstoffen. Een weldaad voor elke huid,
in het bijzonder voor de vetarme – maar niet schilferige – droge huid.

Vitamin C, H, D-Panthenol
Uniek in de ampullenverzorging: beschermende vitamine C met biotine
(vitamine H, belangrijk voor de goede werking van de huid) en het herstellende provitamine D-panthenol. Hyaluronzuur verhoogt het vochtgehalte
van de huid. Vooral aangewezen bij de normale tot vette, maar wel vochtarme huid met vitaminegebrek.

Hyaluron-Urea
Hyaluronzuur en urea zijn twee uiterst belangrijke vochtigheidsfactoren voor
de huid. Zeker samen met de liposomen van SkinIdent hebben ze een zeer
sterke en langdurige werking. Vooral aangewezen bij normale tot vette,
maar vochtarme huid, en ook bij psoriasis en neurodermitis.

Lecithin-Ceramid
Lecithine (phospholipiden) en ceramides zijn beslissende werkstofffen voor
de bescherming en de gezondheid van de huid. Met deze ampulle bereikt
u, samen met de liposomen van SkinIdent, een versterking van de natuurlijke beschermingsfuncties van de huid. Vooral aangewezen bij vetarme tot
schrale en schilferige droge huid.

®

SkinIdent - de producten en hun gebruik
SkinIdent® maskers – de perfecte aanvulling van uw dagelijse verzorging
Liposome-Vitamin-Ceramid Mask
Meervoudige liposomen doen het vochtigheidsgehalte van de huid toenemen. Ceramides versterken de barrièrefunctie van de bovenste huidlaag.
Allantoine en de vitamines D-panthenol, E, A en C beschermen en regenereren de huid. Uw huid ontvangt alles wat ze nodig heeft van dit hoogwaardige masker, waardoor ze er duidelijk strakker en gezonder zal uitzien.
Regelmatig gebruik aanbevolen.

Cream Mask for normal and dry Skin
Kostbare lichaamsidentieke lipiden verzorgen de huid en maken haar heerlijk soepel. Vitamine E beschermt de huid terwijl D-panthenol en allantoine
haar regenereren. Hyaluronzuur optimaliseert het vochtigheidsgehalte. Weldadig verzorgend en verzachtend effect bij regelmatig gebruik. Vooral
geschikt voor de normale en droge huid.

Een verzorgde en gezonde huid is gewoon mooier en aantrekkelijker
Body Lotion
De SkinIdent® Body Lotion is voor iedere lichaamshuid geschikt en zou na
iedere douche of bad aangebracht moeten worden om de huid te beschermen en haar met veel vochtigheid te verzorgen. Huidvriendelijke lipiden als
lecithine en cholesterol verzorgen, samen met hoogwaardig hyaluronzuur

en urea, de huid. De voor de huid zo waardevolle pro-vitamine D-panthenol
en vitamine E beschermen de huid en optimaliseren haar vochtigheidsgehalte. Het resultaat is een prachtig verzorgde en aantrekkelijke huid. Ook in
reisverpakking verkrijgbaar.

Een diepere, voedende en verzorgende bruining zonder zonlicht
Self Tanning
De SkinIdent® Self Tanning crème is ideaal indien u, ondanks het gebrek aan
zon, een frisse bruining van de huid niet wilt missen. Ook indien u zich niet te
lang aan het zonlicht wilt blootstellen, maar desondanks een diepbruine
huidskleur verkiest, is de SkinIdent® Self Tanning crème als verzorging perfect

Ook uw make-up is belangrijk voor de gezondheid van uw huid
Na het aanbrengen van DR. BAUMANN SkinIdent® brengt u het beste make-up aan
met dermatologisch veilige ingrediënten. Het team van DR. BAUMANN heeft nieuwe
supergezonde bionome kwaliteitscriteria gezet voor haar make-up producten die
ook aan de kwaliteitseisen van de professionele visagiste voldoen. Uw schoonheidsspecialiste kan u ook hierover deskundig adviseren.

geschikt. Een optimale gelijkmatige bruining van de huid wordt vooral bereikt
wanneer de Self Tanning crème direct na een SkinIdent® liposomenproduct
wordt aangebracht. Een verzorgde en gezonde huid is gewoon mooier en
aantrekkelijker.

Onze bedrijfspolitiek
Al bijna 20 jaar streven beide eigenaars, cosmeticachemicus Dr. Thomas Baumann
en natuurgeneesheer Dr. Ernst W. Henrich, samen naar hun doel: een supergezonde 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 producten in het laboratorium. Het resultaat zijn de nu
beschikbare bionome topproducten van DR. BAUMANN COSMETIC.

Dr. Thomas Baumann

Met bionome groeten van uw DR. BAUMANN schoonheidsinstituut:

De uitzonderlijke bionome kwaliteitsstandaard is het resultaat van een continu en
systematisch onderzoek. Dit zal zo blijven. In het belang van onze klanten vernieuwen 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 moederwebsite van het bedrijf:
www.dr-baumann.com.

Dr. Ernst W. Henrich

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 risico op een namaakproduct of een product van inferieure kwaliteit. Wij wijzen elke productverantwoordelijkheid af voor producten die via het internet werden aangekocht.
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