Wellness, ontspanning en gezonde huidverzorging

Sprankelend frisse bron van verfijning, zachtheid en welzijn

DR. BAUMANN

®

DR. BAUMANN WELLNESS :
Het idee van “wellness” of “welzijn” is ontstaan uit de behoefte van de
moderne mens om naast het jachtige leven ook rustmomenten in te
bouwen. Rustmomenten zijn belangrijk om het innerlijke
evenwicht te herstellen of te bewaren. Eens een keertje een dagje voor je
laten zorgen, in de plaats van voor anderen te moeten zorgen, kan daarbij
wonderen doen.

Alleen spijtig dat een dagje wellnessen zo weer voorbij is. Waarschijnlijk
duurt het wel een hele tijd voordat u weer een hele dag aan een verwenbeurt kunt besteden. Vrije tijd is immers zeldzaam en kostbaar.

Gelukkig is er ook DR. BAUMANN WELLNESS voor het gebruik thuis. In
afwachting van het volgende dagje wellness kunt u ook tussendoor van
meer ontspanning en welzijn genieten. Het hele jaar door. Dezelfde
gezonde en kwalitatieve WELLNESS producten waarmee u in de
behandeling wordt verzorgd, kunt u ook thuis gebruiken.

U hoeft ze enkel aan te schaffen en ze in de badkamer klaar te zetten
voor uw volgende intieme WELLNESS moment. Indien u zich dit regelmatig gunt, zult u het drukke leven beter in harmonie kunnen brengen met
uw nood aan evenwicht, rust en verzorging. En bovendien zal uw huid
gezonder, zachter en aantrekkelijker worden.

Wellness van wereldklasse
De producten van DR. BAUMANN WELLNESS zijn geen gewone wellness producten. Ze bevatten enkel de beste ingrediënten voor het welzijn
van uw geest en de gezondheid van uw huid. Ze staan kwalitatief op een
uitzonderlijk hoog niveau. Ze zijn volledig “bionoom”.

In tegenstelling tot bijna alle andere producten op de markt,
bevatten de producten van DR. BAUMANN WELLNESS geen parfum,
chemische conserveringsmiddelen, lanoline, chemische
kleurstoffen, chemische UV-filters, cocamidopropyl betaine en/of propylene glycol. Deze stoffen zijn wereldwijd de grootste
veroorzakers van contactallergieën en huidirritaties.

Pas wel op: deze allergenen zijn heimelijke boosdoeners. Weken-, maanden- of jarenlang belasten ze de huid, zonder dat u er iets van merkt. Tot
het plots te laat is, de huid reageert, en u het product én andere producten niet meer kunt verdragen. Met DR. BAUMANN WELLNESS hoeft
u zich hierover geen zorgen te maken. Wij accepteren deze bekendste
allergenen niet in onze producten.

De producten van DR. BAUMANN WELLNESS bevatten ook geen
goedkope petroleumderivaten als minerale olie of siliconenolie.
In de plaats daarvan wordt uw huid verwend met hoogwaardige,
natuurlijke plantaardige oliën en vitamines, die de huid zeer zacht maken
en optimaal verzorgen.

Ook voor de dieren en het milieu wordt uw welzijn geen
nachtmerrie: er worden geen dierlijke ingrediënten, geen
overbodige wegwerpverpakkingen, en geen voor het milieu schadelijke
stoffen gebruikt. Daarom is DR. BAUMANN WELLNESS een uitstekende
keuze voor u, voor het milieu, voor de dieren, en dus voor ons allemaal.

Heerlijk verzorgende WELLNESS badolie
Deze hoogwaardige badoliën met uitsluitend natuurlijke ingrediënten en
vitamines van hoge kwaliteit maken uw huid zachter, verzorgder, gezonder en aantrekkelijker. En u hoeft er enkel voor in bad! U heeft de keuze
uit drie versies met verschillend aroma:
Lavender Bath Oil - Badolie met natuurlijke lavendelolie, olijfolie,
abrikozenpitolie, jojobaolie, lecithine en vitamine E.
Rose Bath Oil - Badolie met natuurlijke rozenolie, olijfolie, abrikozenpitolie, jojobaolie, lecithine en vitamine E.
Lemon Bath Oil - Badolie met verfrissende natuurlijke citroenolie, jasmijnolie en wierookolie. Op basis van verzorgende olijfolie, abrikozenpitolie,
jojobaolie, lecithine en vitamine E.
Gebruiksaanwijzing: een kleine hoeveelheid badolie aan het badwater
toevoegen, bij voorkeur wanneer het bad volloopt. Zo worden olie en
water optimaal vermengd, en kan de verzorgende olie zich goed over het
hele lichaam verspreiden.

Heerlijk reinigende WELLNESS scrub-olie
Mineral Sea Peel Oil - Verzorgende en reinigende scrub van olijfolie en
mineraal zeezout. Stimuleert de bloedcirculatie, verwijdert overtollige huidschilfers en maakt de huid gladder, gezonder en extra aantrekkelijk. Ook
sterk aan te bevelen als voorbereiding op de andere WELLNESS
producten van DR. BAUMANN.

Heerlijk verfrissende WELLNESS body tonic
Verfrissende en vitaliserende body tonics met natuurlijke
essentiële olie, voor zowel de lichaamshuid als de gezichtshuid.
Heerlijk ná het douchen, ná het scrubben, of vóór het gebruiken van de
body lotions. Of gewoon: als verfrissing tussendoor. Deze luxueuze aromatische reukwaters zijn altijd een weldaad voor uw huid, uw lichaam en
uw geest. Voor als u het echt helemaal top wilt. U heeft de keuze uit drie
versies met verschillend aroma:
Orange Body Tonic - Reukwater met natuurlijke sinaasappelolie.
Rose Body Tonic - Reukwater met natuurlijke rozenolie.
Mint Body Tonic - Reukwater met natuurlijke pepermuntolie.

Heerlijk rijke WELLNESS body lotion
Rijke, maar lichte en niet-vette WELLNESS lichaamslotions met heerlijke
essentiële oliën. Allemaal op basis van natuurlijke abrikozenpitolie, rijke
macadamiaolie, zijdezachte jojobaolie en beschermende en herstellende
vitamine E. Deze klassevolle body lotions trekken snel in en maken uw
huid superzacht en houden ze langdurig soepel en gezond. U heeft de
keuze uit vier versies met verschillend aroma:
Citrus-Vanilla Body Lotion - Met natuurlijke citroenolie en vanille.
Orange Body Lotion - Met natuurlijke sinaasappelolie.
Jasmin Body Lotion - Met natuurlijke jasmijnolie.
Rose Body Lotion - Met natuurlijke rozenolie.

Heerlijk verzorgende WELLNESS lichaamsolie
Deze hoogwaardige zuivere lichaamsoliën van zachte, natuurlijke
abrikozenpitolie en essentiële oliën zijn ook zeer geschikt voor een heerlijke lichaamsmassage. Uitstekend om uzelf of uw partner een intens
moment van verzorging en ontspanning te gunnen. U heeft de keuze uit
drie versies met verschillend aroma:
Citrus-Vanilla Body Oil - Met natuurlijke citroenolie en vanille.
Rose Body Oil - Lichaamsolie met natuurlijke rozenolie.
Jasmin Body Oil - Lichaamsolie met natuurlijke jasmijnolie.

Heerlijk lichte WELLNESS gelaatsverzorging
Lichte, soepele en verfrissende WELLNESS crèmes voor de dagelijkse
verzorging van het gelaat, zowel overdag als ‘s nachts. Deze
hoogwaardige crèmes bevatten voor de huid essentiële
werkstoffen en heerlijk geurende essentiële oliën van de beste kwaliteit.
Naast de verzorgende abrikozenpitolie, jojobaolie en
vitamine E, ontdekt u een licht verfrissend aroma van citroenolie
en vanille. Voor een zachtere, gezondere, en dus mooiere huid.
U heeft de keuze uit drie verschillende versies, afhankelijk
van uw huidtype:
Essential Care for oily Skin - Crème voor de vette huid.
Essential Care for normal Skin - Crème voor de normale huid.
Essential Care for dry Skin - Crème voor de droge huid.

Andere producten van DR. BAUMANN
Naast de DR. BAUMANN WELLNESS producten zijn er ook nog andere
“bionome” verzorgingslijnen van DR. BAUMANN. Onze klassieke verzorgingsproducten bevatten alle essentiële werkstoffen voor een gezonde
huid, zonder gevaar voor een negatieve huidreactie door bekende allergenen als parfum en chemische conserveringsmiddelen. Ook worden nooit
minerale olie, dierlijke ingrediënten of overbodige wegwerpverpakkingen
gebruikt. Nochtans hebben de producten de zachte, aangename geur van
de gebruikte natuurlijke werkstoffen, en zijn ze net zo lang houdbaar als
producten mét chemische conservering.
De meeste producten zijn te verkrijgen zonder essentiële oliën, wat voor
de huid nóg ontspannender werkt. U mist dan wel de lekkere aroma’s die
eigen zijn aan deze natuurlijke plantenextracten, maar dat is voor de
meeste DR. BAUMANN klanten nooit een punt geweest. Voor een totale
wellness-ervaring thuis is de intensere geur van de essentiële oliën
natuurlijk wél ‘essentieel’.
Vraag ook naar DR. BAUMANN SKINIDENT: een unieke en
volledige verzorgingslijn met enkel huideigen ingrediënten. Dit is heel
belangrijk omdat uiteindelijk alleen 100% huideigen stoffen 100%
bescherming tegen contactallergie bieden.

Meer informatie kunt u krijgen van uw DR. BAUMANN WELLNESS
verdeler of op onze websites www.dr-baumann.nl of www.dr-baumann.be

Reeds meer dan 15 jaar staat DR. BAUMANN aan de top
met de ontwikkeling van huidverzorgingsproducten. Op basis van wetenschappelijke feiten worden topproducten gemaakt die de best mogelijke
resultaten garanderen voor uw huid. Hoogallergene ingrediënten, maar
ook alle minderwaardige en vermijdbare niet-werkzame stoffen, worden
als grondstof uitgesloten. Elk potje en elke fles bevatten op die manier de
best mogelijke ingrediënten in de best mogelijke concentraties. Als consument krijgt u met DR. BAUMANN dan ook écht waar voor uw geld.

De gevolgen voor de huid zijn dan ook uitstekend en in vele gevallen
zelfs spectaculair te noemen: door het exclusieve gebruik van de gezondste en werkzaamste stoffen wordt de huid dikwijls na enkele dagen al
zichtbaar rustiger, zachter, gezonder en dus aantrekkelijker. Vele tienduizenden consumenten willen alleen nog maar de verzorging van DR.
BAUMANN gebruiken omdat andere producten, ook van bekende en dure
merken, zelden of nooit hetzelfde mooie resultaat geven of dezelfde hoge
bescherming bieden.

Ook u zult als bewuste en slimme consument begrijpen dat enkel het consequent vermijden van hoogallergene stoffen en het dagelijks gebruiken
van werkstoffen die écht nodig zijn, de huid langdurig in vorm kan
houden. Ook u zult er wel bij varen. DR. BAUMANN producten zijn enkel
te koop in gespecialiseerde wellness- en schoonheidsinstituten. Omdat
enkel het juiste product met het juiste advies u het beste resultaat kan
geven.

