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Bionome kwaliteit
Het kwaliteitslabel „Bionoom“ verduidelijkt niet enkel het verschil met andere
cosmeticakwaliteiten zoals „massacosmetica“, „dermaceuticals“ en “natuurcosmetica“. Het benadrukt ook en vooral de bijzonder hoge kwaliteitseisen die
DR. BAUMANN COSMETIC aan zijn producten stelt. De langdurige gezondheid
van lichaam en huid staan bij alle beslissingen van het bedrijf centraal. Consequent wordt door het toepassen van dermatologische vakkennis de huid optimaal beschermd en verzorgd en wordt er maximaal rekening gehouden met de
belangen van mens, dier en milieu.

De bionome kwaliteitskenmerken
voor huid-, dier- en milieuvriendelijkheid:
Q Zonder conserveringsmiddelen
Q Zonder minerale olie
Q Zonder dierlijke ingrediënten
Q Zonder overbodige verpakking
Q Een aangename geur zonder toevoeging van parfum*
* Volgens de wettelijke verplichtingen wordt de aanwezigheid van essentiële oliën in enkele
gespecialiseerde producten waar nodig vermeld op de verpakking.
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Bionome schoonheidsverzorging
De bionomie is de wetenschap van de wetten van het
leven.
Dit is voor DR. BAUMANN COSMETIC de basis voor de
ontwikkeling en vervaardiging van huidverzorgingsproducten. Er wordt zowel rekening gehouden met het stofwisselingsproces van het menselijke lichaam en de huid,
als met de verschillende aspecten van het milieu en het
dierenwelzijn.

Q Op de fysiologie en anatomie van de huid afgestemde
ingrediënten. Dit bereikt men wanneer zoveel mogelijk
ingrediënten een opbouw hebben die identiek is aan
de huid of van nature al in ons organisme voorkomen.
Q Milieuvriendelijk door het vermijden van overbodige
verpakking.
Q Diervriendelijk door het weigeren van ingrediënten
van gedode dieren en van dierproeven.

De doelstellingen zijn:
Q Optimale verdraagbaarheid door gebruik te maken
van de dermatologische en wetenschappelijke kennis
over allergieën bij de keuze van de ingrediënten.
Q Gerichte keuze van de ingrediënten: enkel ingrediënten waarvan de werking beschreven en aangetoond is
en die een positief effect hebben op de huid.
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De voordelen
van DR. BAUMANN COSMETIC
Uitstekende verdraagbaarheid
Allergische reacties zijn nooit 100 % uit te sluiten. Toch kan
door een wetenschappelijk gefundeerde keuze van de ingrediënten de waarschijnlijkheid van een allergie tot een
minimum worden beperkt. Op die manier wordt de basis
gelegd voor producten die uitstekend verdragen worden.
Parfums, een aantal essentiële oliën en conserveringsmiddelen behoren tot de belangrijkste oorzaken van allergieën door cosmetische producten. Ook wanneer u
deze en andere allergiserende stoffen schijnbaar goed
verdraagt, kunnen na enkele weken, maanden of jaren
toch nog allergische reacties ontstaan. Het is daarom niet
verwonderlijk dat steeds meer mensen klachten hebben
over allergieën. Dit risico kan vermeden worden.
DR. BAUMANN COSMETIC heeft belangrijk wetenschappelijk onderzoek verricht en ontwikkelde producten die

zonder parfum toch een aangename geur hebben en zonder conserveringsmiddelen toch langdurig houdbaar zijn.
Een lijst van de belangrijkste te vermijden allergenen vindt
u verderop in deze brochure op pagina 7. Kijk na of uw
huidige verzorgingsproducten deze stoffen bevatten en
beslis, in het belang van uw gezondheid, deze producten
niet langer te gebruiken. Een aantal van onze gespecialiseerde producten bevat essentiële oliën. Waar dit het geval is wordt dit op de verpakking aangegeven. Sommige
essentiële oliën hebben ondanks hun mogelijk allergiserende werking, ook een therapeutisch nut. We raden aan
producten met zulke essentiële oliën enkel bij specifieke
huidproblemen, of tijdelijk als afwisseling, te gebruiken.

Wetenschappelijke vakbekwaamheid
Onze uitgangspunten zijn altijd de gezondheid van uw
huid en het bereiken van resultaten. DR. BAUMANN
COSMETIC vervaardigt producten van zeer hoge kwaliteit voor de kwaliteitsbewuste consument. Aan de vaak
onzinnige en overdreven beweringen van de cosmetica-

reclame heeft uw huid niets. Alle besluiten worden daarom genomen door hooggekwalificeerde specialisten (een
dokter en een cosmeticachemicus) op basis van wetenschappelijke feiten.

Wetenschappelijke precisie en eerlijkheid
Wij garanderen u dat DR. BAUMANN geen valse of overdreven beloftes maakt. Ons doel is, binnen de grenzen

van het genetisch mogelijke, maximaal voor u en uw huid
te zorgen.

Gedocumenteerde doeltreffenheid
Met onze meervoudige liposomen worden fantastische
resultaten bereikt. Ze bestaan uit dezelfde lipiden als de
menselijke huidcellen. Deze lipiden, ceramides en andere
door ons veel gebruikte stoffen zijn belangrijke componenten van de natuurlijke beschermingslaag van uw huid.

4

Ze kunnen bovendien belangrijke werkstoffen zoals herstellende en beschermende vitamines in de huid transporteren en het vochtgehalte van uw huid binnen de kortste tijd maximaal doen toenemen. (zie „Meervoudige
liposomen“, pagina 11).

De natuur van de huid als voorbeeld
Met de DR. BAUMANN liposomenverzorging verwent u
uw huid met precies die stoffen die al van nature in uw
huid voorkomen en daardoor zeer goed verdragen worden. Vereenvoudigd gesteld: u verzorgt uw huid met
„huid“! Bestaat er een natuurlijkere verzorging? De criteria
van andere producten, ook die van natuurcosmetica,

waar vaak “natuurlijke” conserveermiddelen, parfum en
andere stoffen met een hoog allergiepotentieel worden
gebruikt, volstaan niet voor ons. Wij stellen in het belang
van de gezondheid van uw huid veel hogere kwaliteitseisen. Dit drukken we uit met het begrip „bionome schoonheidsverzorging“.

Een mooier huidbeeld door producten zonder minerale olie
Onze producten bevatten waardevolle plantaardige natuuroliën in plaats van minerale oliën zoals paraffine, dat
afkomstig is van aardolie. Minerale oliën worden door hun
lage kostprijs zeer vaak in cosmetische producten gebruikt. In de gebruikelijke hogere concentraties vormen
ze echter een film op de huid die het herstel van de natuurlijke huidbarrière kan afremmen of verhinderen. Indien
met deze verzorging op basis van minerale olie wordt gestopt kan de huid aanvankelijk uitgedroogd en schraal
aanvoelen. Soms vertoont ze een tijd rode vlekjes, puist-

jes en jeukerigheid. Het is van belang dat u beseft dat de
oorzaak hiervan bij de vorige producten ligt. De huid is uit
balans. Het is noodzakelijk dat uw huid de tijd krijgt om
zich van de opgelopen schade te herstellen. Zet daarom
de verzorging met DR. BAUMANN producten zeker verder. Uw huid zal na de noodzakelijke hersteltijd terug voldoende vocht opnemen en haar natuurlijke zachtheid en
balans naar best vermogen herwinnen (over het herkennen van minerale oliën, zie verder op pagina 7).

Verantwoordelijkheid voor mens, dier en milieu
Naast de verantwoordelijkheid voor de huid van onze
klanten is het een belangrijk streven van DR. BAUMANN
om schade aan het milieu en de dieren zo veel mogelijk te
beperken. Wij gebruiken daarom bewust geen overbodig
verpakkingsmateriaal rond potjes en flesjes en zien volledig af van het gebruik van dierlijke ingrediënten en dierproeven. Dierlijke ingrediënten komen vaak uit slachtafval
van dieren die erg te lijden hebben gehad. Net als vele
van onze klanten willen wij hier geen deel aan hebben.
Wie ervoor kiest nog een stap verder te gaan en volledig

van dierlijke ingrediënten afziet door geen vlees meer te
eten, zal merken dat een evenwichtige plantaardige voeding een zeer positief effect heeft op de gezondheid van
het lichaam en de huid.
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Schoonheidsverzorging van binnenuit – het belang van gezonde voeding
De toestand van de huid hangt niet enkel af van de juiste
huidverzorging maar ook van erfelijke aanleg en levenswijze, vooral dan van voeding. Het zou zonde zijn dat de
kwalitatieve bionome huidverzorging van DR. BAUMANN
door een verkeerd voedingspatroon wordt tegengewerkt
of niet optimaal kan aanslaan. Een gezonde voeding, met
de noodzakelijke bouwstoffen voor lichaam en huid, is

daarom erg belangrijk. De dwarsdoorsnede van de huid
hieronder toont duidelijk het belang van een gezonde voeding aan. Een complex stelsel van bloedvaten voert gezonde, maar ook schadelijke stoffen uit de voeding naar de
huid. De kwaliteit van de voedingsstoffen bepaalt dan ook
uiteindelijk de gezondheid van de huid.

Langs de buitenkant: DR. BAUMANN
Gezonde anti-aging met huididentieke lipiden en vitamines.

Haarvaatjes
Epidermis
Dermis
Onderhuids
vetweefsel

Voedingsstoffen
worden door een
uitgebreid stelsel
van bloedvaten
tot in de onderste
huidlagen
getransporteerd

Langs de binnenkant: Een afgewogen plantaardige voedingswijze
zonder vlees, melk en eieren blijkt het allergezondste te zijn.

Wat is de gezondste voeding?
Heel eenvoudig, die voeding die volgens de meest deskundige voedingswetenschappers van de beste universiteiten de beste is. Het PCRM ( “Physicians Committee for
Responsible Medicine”) is een non-profit organisatie die
preventieve geneeskunde bevordert, klinisch onderzoek
doet en hogere normen voor ethiek en effectiviteit in het
wetenschappelijk onderzoek stimuleert. De PCRM beveelt
plantaardige voeding aan als de gezondste voeding:

Het is daarom niet te verwonderen dat steeds vaker goed
opgeleide en intelligente mensen uit de wetenschap, de
economie, de politiek, de kunsten enz., uit weloverwogen
eigenbelang de keuze maken om volledig af te zien van het
eten van dierlijke ingrediënten. Zo legde de voormalige
VS-president, Bill Clinton, in 2010 tijdens een TV-interview
zeer precies uit waarom hij uit gezondheidsoverwegingen
besloten had enkel nog plantaardig voedsel te eten.

“Een veganistische voeding die geen dierlijke producten bevat is zelfs nog gezonder dan een vegetarische
voeding. Een 100% veganistische voeding bevat geen
cholesterol en nog minder vet, verzadigde vetzuren en
calorieën dan een vegetarische voeding, omdat het
geen zuivelproducten en eieren bevat. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de voordelen voor de
gezondheid toenemen wanneer voedsel uit dierlijke
bron in de voeding wordt verminderd, wat een veganistisch dieet tot de allergezondste voedingswijze
maakt.”

Meer over de voordelen van een 100 % plantaardige voeding op de website www.provegan.info van Dr. med. Ernst
Walter Henrich, één van de stichters van DR. BAUMANN
COSMETIC.
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Consumentenbescherming: het herkennen van cosmetische ingrediënten
Voor de bescherming van de consument is het een wettelijke vereiste dat de in cosmetica gebruikte ingrediënten
op de verpakking worden vermeld (INCI). Indien u als consument niet vertrouwd bent met de gebruikte terminologie
kunt u zich alvast behelpen met deze verklarende lijst. U
kunt er enkele in cosmetica veel gebruikte conserveringsmiddelen, geurstoffen en op petroleum gebaseerde minerale oliën mee herkennen. Zo kunt u ze in het belang van
de gezondheid van uw huid ook vermijden. Bedenk dat
enkel indien uw huid langdurig gezond blijft ze ook langdurig mooi zal blijven.
Geurstoffen: Parfum, Perfume, Parfum Mix, Fragrance,
Fragrance Mix, Perubalsum.
Conserveringsmiddelen: 1,2-Dibromo 2,4-Dicyanobutane, 4-Hydroxybenzoic Acid, Benzoic Acid, Bronopol,
Butylparaben, Cetylpyridinium Chloride, Chlorhexidine,
Chlorhexidine Digluconate, Chlormethylisothiazolinon,
Climbazole, Dehydroacetic Acid, Diazolidinyl Urea, Dibromodicyanobutan, Dichlorobenzyl Alcohol, Digluconate,
DMDM Hydantoin, Ethylparaben, Formaldehyde, Hexamidine Diisethionate, Imidazolidinyl Urea, Iodpropinylbutylcarbamat, Methylchloroisothiazolinone, Methyldibromo

Glutaronitrile, Methylisothiazolinone, Methylparaben, Myrtrimonium Bromide, PHB-ester, Phenoxyethanol, Polyaminopropyl Biguanide, Potassium Sorbate, Propylparaben,
Quaternium 15, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Sorbic Acid, Triclosan, Zinc Pyrithione.
Op petroleum gebaseerde minerale oliën en wassen:
Mineral Oil, Petrolatum (Vaseline), Paraffinum-Liquidum,
Paraffinum-Subliquidum, Cera Microcristallina, Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin.
Het verdient de voorkeur ook andere stoffen te vermijden
die vaak leiden tot allergische reacties en/of hormonale bijwerkingen hebben. De vakliteratuur, waaronder een recente overzichtstudie van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid, noemt in dat opzicht ook nog: UV-filters als
4-Methylbenzylidencampher (4 MBC), 3-Benzylidencampher (3 BC), Octyl Methoxycinnamate (OMC), Benzophenone-3 (Oxybenzon), Homosalate (Homomenthylsalicylat of
HMS) en Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Benzoic-Acid (ODPABA). En ook Cocamidopropyl Betaine, Lanolin, Eucerit,
Propylene Glycol, Propolis en Cetylstearylalcohol.
Kijk voor een volledige en actuele lijst op onze website.

Wij garanderen u dat DR. BAUMANN producten vrij zijn van conserveringsmiddelen, parfum, minerale olie/
paraffine, en van dierlijke ingrediënten.

Belangrijk: dagelijkse huidverzorging
Een dagelijkse en consequente bionome verzorging is
van doorslaggevend belang voor het langdurig gezond
houden van uw huid. De professionele salonbehandeling
is slechts het startpunt waarna de verzorging thuis moet
worden verdergezet en geperfectioneerd.
Af en toe bij de schoonheidsspecialiste langsgaan is echt
niet voldoende. Als uw thuis gebruikte producten belangrijke tekorten vertonen kan uw huid op termijn ook tekorten gaan vertonen. Een salonbehandeling van 1 tot 2 uur
kan daarbij nooit goedmaken wat bij de thuisverzorging
dagelijks verkeerd wordt gedaan. Onze goed geïnformeerde schoonheidsspecialistes zijn experten in gezonde en efficiënte huidverzorging. Zij kunnen u advies geven

welke thuisverzorging het beste bij u past. Daarbij wordt
uitgegaan van de behoeften van uw huid in functie van
het seizoen.
Enkel het dagelijks gebruik van de juiste werkstoffen en
het vermijden van allerlei huidbelastende ingrediënten
kan tot langdurige positieve resultaten leiden. Voor het
juiste advies kunt u vertrouwen op uw DR. BAUMANN
instituut en op de producten van DR. BAUMANN.
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Milde gelaatsreiniging –
de perfecte voorbereiding
op elke gelaatsverzorging

CLEANSING MILK

CLEANSING GEL

Zachte en verzorgende reinigingsmelk, geschikt voor alle
huidtypes. Op basis van natuurlijke olie, ureum en vitamine E voor een diepe maar milde reiniging van de huid.
Ook in handige reisverpakking.

Mild reinigende gel met ureum en hoogwaardige macadamiaolie voor wie het reinigen op basis van schuim en
water prettiger vindt of wanneer een grondigere ontvetting van de huid wenselijk is. Ook in handige reisverpakking.

CLEANSING MILK SPECIAL
Deze extra luxueuze en milde reinigingsemulsie, met
hoge concentraties verzorgende werkstoffen zoals vitamine E en hoogwaardige oliën, is geschikt voor elk huidtype. Ook in handige reisverpakking.
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FACIAL TONIC LOTION normal and oily skin
Frisse, aangename en alcoholvrije gezichtstonic voor de
normale tot vette en gemengde huid. Stabiliseert de fysiologische pH-waarde van de huid, verwijdert de laatste
vetrestjes en bereidt de huid zo optimaal voor op de volgende verzorgingsfase.

FACIAL TONIC LOTION dry skin

ANTI COMEDO LOTION pH 4,8

Frisse, aangename en alcoholvrije gezichtstonic voor de
droge huid. Stabiliseert de fysiologische pH-waarde van
de huid, verwijdert de laatste vetrestjes en bereidt de huid
zo optimaal voor op de volgende verzorgingsfase.

Ontmettende alcohol-water oplossing met een pH van
4,8. Voor het extra ontvetten en nabehandelen van het
gelaat na het verwijderen van mee-eters of bij de behandeling van onzuiverheden.

FACIAL TONIC LOTION SPECIAL
Een buitengewoon luxueus gezichtswater. De bijzonder
milde en verzorgende kwaliteiten verrassen van bij het
eerste gebruik. Het hoge gehalte aan hyaluronzuur, provitamine B5 en andere huidvriendelijke ingrediënten zorgt
voor een bijzonder fijne consistentie. Zoals alle tonics van
DR. BAUMANN bevat ook de FACIAL TONIC LOTION
SPECIAL geen alcohol. Ideaal na gebruik van de
CLEANSING MILK SPECIAL en als voorbereiding op de
verzorging van de huid met één van de DR. BAUMANN
liposomenserums zoals LIPOSOME MULTIACTIVE
SUPER CURE. Ook in handige reisverpakking.
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Diepwerkzame verzorging
met meervoudige liposomen –
de basis van de perfecte huidverzoring
Een hele reeks wetenschappelijke studies kon overtuigend de vele voordelen van liposomen voor de huid aantonen.
Liposomen hydrateren de huid en sluizen andere werkstoffen zoals vitamines in de huid. Door hun hoge gehalte aan
meervoudig onverzadigde vetzuren (vitamine F) werken ze bovendien uitstekend tegen puistjes en onzuiverheden van
de huid. Liposomen zijn een geniale werkstof die door DR. BAUMANN als onontbeerlijk voor een gezonde en doeltreffende huidverzorging wordt gezien.
Een optimale hydratatie van de huid kan enkel worden bereikt door het dagelijks gebruik van hoge concentraties meervoudige liposomen in gelvorm. Liposomen zijn microscopisch kleine holle bolletjes die bestaan uit huideigen fosfolipiden gevuld met water. De ongeëvenaarde en exclusieve Liposome MultiActive serums van DR. BAUMANN combineren deze meervoudige liposomen met een heleboel voor de huid zeer voordelige werkstoffen zoals vitamines. Door de
dieptewerking van de liposomen worden deze samen met het water extra goed door de huid opgenomen. Gebruik:
na het ontvetten van de huid met de DR. BAUMANN reinigingsproducten, met de vinger een halve tot een hele druppel
van het liposomenserum op de nog tonic-vochtige huid aanbrengen. Nadien kan nog een aangepaste DR. BAUMANN
gezichtscrème worden aangebracht. Dit is de juiste volgorde voor een optimaal resultaat. Liposomen zijn immers niet
in staat door een vetlaagje of een reeds opgebrachte crème heen te dringen.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Camomile

LIPOSOME MULTI ACTIVE Ceramid

Bevat een hoge concentratie meervoudige liposomen,
teunisbloemolie, jojoba-olie, vitamine A+E, provitamine
B5, hyaluronzuur en urea. Deze werkstoffen worden door
de liposomen opgenomen en in de huid getransporteerd.
Bevat als bijkomende werkstof kamille-olie. Kamille heeft
een extra kalmerend effect op de onrustige huid.

Zelfde werkstoffen + ceramides. Deze zijn net als de fosfolipiden een belangrijk bestanddeel van de gezonde huid
en zijn vooral werkzaam in de bovenste huidlagen. Ceramides versterken de huidbarrière en zijn daardoor bijzonder effectief bij een droge, vetarme en schilferige huid.
Zonder essentiële olie.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Vitamin E+C

LIPOSOME MULTI ACTIVE Light

Zelfde werkstoffen, maar met zeer hoge concentraties
natuurlijke vitamine E en C in de plaats van kamille. Deze
vitamines beschermen uw huid extra goed tegen vroegtijdige huidveroudering door omgevingsinvloeden zoals
UV-straling. Zonder essentiële olie.

Lichte liposomengel met alle belangrijke vitamines en natuurlijke oliën in een lichtere concentratie. Daarom ideaal
voor de hydratatie en voeding van de vette huid, bij warm
weer of voor het wennen aan de zeer actief inwerkende
meervoudige liposomen in het geval van een overgevoelige huid. Zonder essentiële olie.
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Een bijzondere werk- en transportstof

Meervoudige liposomen
Verzekerde werking
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wanneer u uw
huid twee maal per dag behandelt met meervoudige liposomen, het
vochtgehalte van de huid binnen de kortste tijd enorm toeneemt.
Deze resultaten zijn onder meer gedocumenteerd in de wetenschappelijke publicatie „Huid en liposomen“ (1992) van Dr. Ghyczy en medewerkers en „Beïnvloeding van de huidhydratatie door liposomen“
verschenen in ‘Fachmagazin SöFW’ 10/92 van Dr. Röding en medewerkers (zie grafiek onderaan).

LIPOSOME MULTI ACTIVE Super Cure
Bevat extra hoge concentraties meervoudige liposomen,
nanosomen, ceramides, teunisbloemolie, jojobaolie, vitamine A+E en D-panthenol. Een luxueuze verzorging die
aan bijzonder hoge kwaliteitseisen beantwoordt. Het topproduct van het bionome DR. BAUMANN huidverzorgingsgamma. Kan ook tijdelijk als kuurbehandeling worden gebruikt.
ACTIVE CARE
De ultieme liposomengel voor de behandeling van puistjes en de onzuivere huid. Lecithine en hoge concentraties
waardevolle werkstoffen als tea trea olie, vitamine E, zinkoxide en vitamine A, zorgen bij regelmatig gebruik voor
een zeer efficiënte behandeling met duidelijke resultaten.
Dit zowel in de diepere lagen van de epidermis als aan de
oppervlakte van de huid. ACTIVE CARE moet, langdurig
en tweemaal per dag, over het ganse gelaat en direct op
de gereinigde vetvrije huid worden aangebracht. Door de
bewezen betere resultaten komt dit product voortaan in
de plaats van de zeer gewaarde klassiekers LIPOSOME
MULTIACTIVE Tea Tree en LIPOSOME MULTIACTIVE Tea
Tree, Manuka en Lavender.

Fantastische eigenschappen:
Zowel werk- als transportstof
Liposomen zijn huididentieke stoffen, die naast hun hydraterende
werking ook een belangrijke transportfunctie hebben. Ze zijn in staat
andere huidvriendelijke stoffen (zoals vitamine E, A en provitamine B5)
in de huid binnen te sluizen.
Uitstekende verdraagbaarheid
De lipidenbouwstenen van meervoudige liposomen komen al van
nature in de huid voor als deel van de huidcellen. Daarom worden ze
ook zeer goed verdragen. Vanwege het risico ook conserveerstoffen
en parfums in de huid te sluizen is het voor ons vanzelfsprekend deze
stoffen niet te gebruiken.
Relatieve huidvochtigheid (%)
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Electronenmicroscopische
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met meervoudige liposomen.
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Bionome gelaatsverzorging
met 24-uurs crèmes

SUPER CREAM

SENSITIVE normal and dry skin

Hét bionome topproduct. Een rijke en tegelijkertijd lichte
samenstelling van oliën, vitamines, lecithine en ceramides
(huidverwante lipiden). SUPER CREAM bevat de optimale concentraties van net die ingrediënten die het
DR. BAUMANN team na analyse van de huidfysiologie nodig acht voor een optimale compatibiliteit en werking.
SUPER CREAM kan afzonderlijk gebruikt worden, of beter
nog: na een variant van DR. BAUMANN LIPOSOME MULTI
ACTIVE zoals LIPOSOME MULTI ACTIVE Super Cure.

Sensitive voor de normale tot droge huid. Sensitive gelaatscrèmes geven de huid een zijdezacht huidgevoel
door het gebruik van jojobaolie, vitamines E en A, provitamine B5, lactic acid en ureum.
SENSITIVE couperose skin
Zelfde ingrediënten als de andere Sensitive crèmes, maar
met extra paardekastanje. Dit verstevigt de wanden van
de bloedvaten en is daarom de juiste keuze bij een rode
huid met neiging tot couperose (zie ook p. 15).

SENSITIVE super light
Voor de vette huid.

MULTI VITAMIN LOTION

SENSITIVE oily and normal skin

Speciale samenstelling met vitamines, teunisbloemolie en
een geselecteerde kruidenmengeling. Hét product voor
de jongere huid met onzuiverheden en puistjes.

Voor de vette tot normale huid.

INTENSIVE normal and combination skin
Voor de normale tot gemengde huid. Intensive crèmes
voelen voller en romiger aan dan de Sensitive crèmes
doordat naast werkstoffen als jojobaolie, ureum, provitamine B5, vitamine A, C en E ook sheabutter (beurre de
karité) wordt toegevoegd.
12

INTENSIVE dry skin

INTENSIVE color medium

Voor de droge huid. Intensive crèmes voelen voller en romiger aan dan de Sensitive crèmes doordat naast werkstoffen als jojobaolie, ureum, provitamine B5, vitamine A,
C en E ook sheabutter (beurre de karité) wordt toegevoegd.

Niet-dekkende, donker gekleurde romige crème met als
basis de INTENSIVE normal and combination skin. Door
het gebruik van niet-chemische minerale kleurpigmenten
krijgt de huid een egalere en frissere teint.

INTENSIVE very dry skin

Niet-dekkende, donker gekleurde romige crème met als
basis de INTENSIVE normal and combination skin. Door
het gebruik van niet-chemische minerale kleurpigmenten
krijgt de huid een egalere en frissere teint.

Romige intensieve verzorging voor de zeer droge, schilferige huid met alle reeds hierboven genoemde werkstoffen.
Ook geschikt als bescherming tegen schrale winterkoude
of als extra voedende halscrème.
INTENSIVE color light
Niet-dekkende, licht gekleurde romige crème met als basis de INTENSIVE normal and combination skin. Door het
gebruik van niet-chemische minerale kleurpigmenten
krijgt de huid een egalere en frissere teint.

INTENSIVE color dark

INTENSIVE LOTION
Zeer rijke verzorgende lotion met extra teunisbloemolie,
vitamine A en ureum voor de zeer intensieve verzorging
van de droge en ruwe gezichtshuid. Ook ideaal wanneer
een vloeibare boven een vaste textuur wordt gewenst.
Zeer doeltreffend bij eczeem en erg geschikt voor een
voedende gezichts- en lichaamsmassage.
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Ampullen – de powerverzorging
voor een snel zichtbaar resultaat
Maskers en ampullen spelen in de verzorging met DR. BAUMANN producten een belangrijke
rol. Ze maken het mogelijk om, zeker in samenwerking met de liposomenpreparaten, huidproblemen nog efficiënter en sneller aan te pakken. Dankzij de werkstofampullen kan de door de
schoonheidsspecialiste begonnen (kuur-) behandeling thuis doeltreffend worden verdergezet.
Wilt u nog meer resultaat? Vraag uw schoonheidsspecialiste dan om advies.

HUMIDITY

VITAMIN E

(Vochtigheidsampul)

(Natuurlijke Vitamine E opgelost in een hyaluronzuurgel)

Vochtigheidsmengeling met hyaluronzuur, sorbitol, ureum, panthenol, lactic acid en natriumlactaat. Hyaluronzuur verhoogt het vochtigheidsgehalte van de beschermende hydrolipidenlaag van de huid. Het verstrakkende
effect van hyaluronzuur en zijn exceptionele compatibiliteit met de huid rond de ogen, maken dit product een
ideale oogverzorging, alleen, of in combinatie met de EYE
GEL of EYE CREAM.

Beschermende mengeling van natuurlijke vitamine E,
panthenol en ureum opgelost in een gel van hyaluronzuur.
Voor de extra bescherming van de veeleisende aan de
zon blootgestelde en droge huid. Panthenol en ureum
maken dit concentraat bovendien zeer geschikt voor de
oudere huid en huidtypes die neigen naar zonneallergie
en pigmentvlekken. Deze ampul zou bij de gevoelige huid
voor elk zonnebad én voor de zonnebank moeten worden aangebracht.

HYALURON
(Bio-hyaluronzuurampul)

VITAMIN E 100 % Natural Source

Bevat dezelfde ingrediënten als de vorige ampul, maar in
andere verhoudingen. Het sterke vochtigheidsverhogende en huidverstrakkende effect van hyaluronzuur maken
dit concentraat ideaal bij elasticiteitsverlies en vochtarme
huid.

(Natuurlijke vitamine E ampul, onverdund)
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Niet opgeloste, dus 100 % pure natuurlijke vitamine E.
Vitamine E wordt in de huid opgeslagen en beschermt
haar uitstekend tegen UV-straling. Het gebruik gedurende enkele weken voor het zonnebaden vermindert de
kans op zonneallergie. Vitamine E heeft een kalmerende
werking en herstelt de huid sneller na zonnebrand, irritaties en harsen. Deze honingachtige vitamine-ampul kan
goed gemixt worden met andere DR. BAUMANN producten.

Ampullen –
de snelle weg naar een mooiere huid

VITAMIN A
(Vitamine A ampul)
Werkstofconcentraat met de herstellende vitamine A opgelost in een gel van hyaluronzuur. Wetenschappelijke
studies tonen aan dat vitamine A bij langdurig en regelmatig gebruik in staat is beschadigde huidcellen te herstellen en het collageengehalte - dus de stevigheid van de
huid - te verhogen. UV-straling kan de huid sterk uitdrogen wat door vitamine A en hyaluronzuur wordt tegengegaan. Werkt preventief tegen vroegtijdige rimpels. Ideaal
na de zon, en bij vroegtijdig door de zon verouderde en
rimpelige huid.
HORSE CHESTNUT
(Paardekastanje ampul)
Samen met de andere waardevolle werkstoffen reguleert
paardekastanje-extract de doorbloeding van de huid en
versterkt het de wanden van de oppervlakkige bloedvaten. Roodheid rond bijvoorbeeld de neus en aan de wangen kan daardoor zichtbaar verminderen. Het verder uitbreiden van couperose wordt tegengegaan. Deze ampul
is daarom zeer geschikt voor de rode, naar couperose
neigende huid.

Werkstofconcentraten kunnen het verschil maken op het ogenblik dat de normale dagelijkse verzorging niet voldoende resultaat geeft. Bespreek in dat geval met uw schoonheidspecialiste
de mogelijkheden van een extra aanvullende verzorging voor
uw huid. Een uitgebreid gamma aan actieve concentraten biedt
voor elk huidtype de passende “finishing touch”. Zij kunnen gebruikt worden als kuurbehandeling, als aanvulling op de dagelijkse verzorging of bij een speciale, eventueel tijdelijke, behoefte van de huid. De doseerampullen van DR. BAUMANN maken
een juiste dosering mogelijk en kunnen na elk gebruik weer
luchtdicht worden afgesloten.

Interessante informatie uit wetenschappelijke studies over

Natuurlijke vitamine E
Natuurlijke vitamine E (d-alfa-tocopheryl acetate) heeft vele
voordelen voor de huid. Wetenschappelijk onderzoek wees uit
dat het 8 maal werkzamer is dan de veel goedkopere en daardoor in cosmetica doorgaans gebruikte synthetische vitamine
E. Natuurlijke vitamine E verhoogt het vochtigheidsvermogen
van de hoornlaag wat leidt tot een verbeterd huidoppervlaktereliëf. Het werkt kalmerend, verbetert de noodzakelijke enzymactiviteit in de huid, beschermt tegen de schadelijke werking
van vrije radicalen, herstelt de door UV-straling beschadigde
huidcellen en het vertraagt door dat alles het verouderingsproces. Bij regelmatig dagelijks gebruik wordt er een reservevoorraad in de huid opgeslagen. Daardoor krijgt de huid een natuurlijke lichbeschermingsfactor SPF 3. Dit betekent dat de huid
zonder bijkomende bescherming zelf al 2/3 van de zonnestraling neutraliseert, wat bij een normale dagelijkse belasting door
de zon voldoende bescherming biedt. Bijna alle DR. BAUMANN
producten bevatten daarom hoge concentraties natuurlijke vitamine E. In het belang van uw huid!
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Ampullen – de powerverzorging
voor een snel zichtbaar resultaat
CERAMIDE

EVENING PRIMROSE OIL

(Bio-Ceramide ampul)

(Teunisbloemolie ampul)

Ondanks een rijke bionome huidverzorging kan de huid
toch nog droog, vlekkerig en schilferig blijven door een
gebrek aan ureum en huidlipiden als ceramides. Dit gebrek kan ontstaan door veroudering, omgevingsinvloeden, ziekte, een onvolledige voeding enz. Dit concentraat
versterkt de huidbarrière met ceramides, ureum en hyaluronzuur en kan voor het herstel van de ruwe, gebarsten
en schilferige huid het verschil maken. Ook geschikt als
aanvullende verzorging bij neurodermitis en psoriasis.

Pure, zuivere, onverdunde teunisbloemolie met een grote
concentratie gamma-linolzuur, voor de droge, ruwe en
schilferige huid. Ook bijzonder waardevol voor de verzorging van neurodermitis, eczeem en psoriasis. Omdat het
niet branderig aanvoelt kan de verzorging van de gewonde, beschadigde of overgevoelige huid soms beter begonnen worden met de pure teunisbloemolie-ampul,
eventueel aangevuld met de ceramide-ampul. Nadat de
huid voldoende hersteld is en minder gevoelig reageert
kan dan worden overgeschakeld op een meer volledige
verzorging met liposomen en crème. Teunisbloemolie
kan ook aan de voeding worden toegevoegd. 2-3 druppels teunisbloemolie per dag is dan voldoende.

HERB VITAL
(Kruidenmengelingampul)
Kalmerende kruidenmengeling met kamille voor de behandeling van de geïrriteerde, rode, droge en onzuivere
huid met neiging tot ontstekingen en puistjes.

ALOE VERA
(Aloe Vera-ampul)

LECITHIN
(Lecithinampul)
Fosfolipiden uit lecithine met macadamiaolie. Ideaal bij
een sterk verhoornde huid met vastzittende mee-eters.
De lecithine heeft een positieve invloed op de waterhuishouding van de hoornlaag, waardoor deze zachter wordt
en verhoorningen loskomen. Hierdoor kunnen hardnekkige mee-eters gemakkelijker worden verwijderd.
AFTER AHA PEELING
(AHA nabehandelingsampul)
Kalmerende en herstellende ampul met vitamine C en lecithine. Ideaal voor de geïrriteerde, rode huid, bijvoorbeeld na een fruitzuurbehandeling, om de lipidenbeschermingsmantel van de huid te herstellen.
JOJOBA
(Jojobaolie-ampul)
Zijdezacht en huidbeschermend werkstofconcentraat
met 100 % zuivere, koud geperste en onverdunde jojobaolie van uitstekende kwaliteit. Omdat jojoba-olie erg lijkt
op de menselijke huidtalg kan deze ampul regelmatig als
extra worden gebruikt voor het verzachten van de ruwere, droge en vetarme huid. Omdat pure jojoba-olie op de
huidoppervlakte blijft glimmen, is het aan te bevelen dit
verder niet-vette concentraat enkel gedurende de nachtrust aan te brengen.
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Hydraterende en kalmerende mengeling voor de behandeling van de droge, rode en geïrriteerde huid met aloë
vera gel, hyaluronzuur en ureum.
ALOE VERA PLUS
(Aloe Vera Plus ampul)
Extra hydraterende en kalmerende mengeling voor de
zeer droge, geïrriteerde en aan de zon blootgestelde
huid. Met aloë vera gel, aloë vera extract, hyaluronzuur,
ureum, natuurlijke vitamine E, en vitamine A en C.

Efficiënte bionome huidverzorging, ook voor de moderne man
De huid van vrouwen en mannen is, op enkele details na, zoals
dikte en talgproductie, identiek in opbouw en functie. Ze moet bij
vrouw én man dan ook op dezelfde manier worden verzorgd,
uitgaande van het huidtype en de toestand van de huid. Principieel anders ontwikkelde producten zijn daarom overbodig. Bij
mannen blijft de talgproductie na de leeftijd van dertig jaar relatief sterk, terwijl dat bij vrouwen eerder begint af te nemen. Vrouwen moeten daarom doorgaans wat rijkere crèmes gaan gebruiken om de ontstane tekorten aan te vullen. Bij mannen
daarentegen kan de huid dagelijks sterk worden belast en uitgedroogd door scheren, door het gebruik van niet-bionome
scheercrèmes en alcoholhoudende aftershaves. De schoonheids- en gezondheidsbewuste man wordt daarom geadviseerd
niet te wachten tot de eerste schade zichtbaar wordt. Het verdient aanbeveling de huid zo lang mogelijk in de best mogelijke
toestand te houden door te reinigen én meteen ook te scheren
met DR. BAUMANN CLEANSING GEL, CLEANSING MILK of
CLEANSING MILK SPECIAL in de plaats van de gebruikelijke
scheercrème. CLEANSING MILK moet iets langer inwerken om
de baard zacht genoeg te maken. Om de huid goed te bevochtigen en voor te bereiden op de hydraterende en beschermende
LIPOSOME MULTI ACTIVE-behandeling, wordt aangeraden na
te reinigen met één van de DR. BAUMANN Tonic Lotions.
De perfecte verzorging na het scheren
Na het reinigen/scheren is het belangrijk een op de huid aangepaste versie van de LIPOSOME MULTI ACTIVE aan te brengen
om de lipiden die bij het scheren verloren gingen weer aan te
vullen. Zo kan de huid haar natuurlijke herstellende krachten optimaal laten werken en wordt ze beschermd tegen vochtverlies
en schadelijke invloeden. Men gebruikt LIPOSOME MULTI
ACTIVE Light voor de behandeling van een vette tot normale
huid, LIPOSOME MULTI ACTIVE Camomile voor een onrustige

en overbelaste huid, ACTIVE CARE voor de onzuivere huid met
puistjes, LIPOSOME MULTI ACTIVE Vitamin E+C voor de huid
die extra bescherming nodig heeft en LIPOSOME MULTI
ACTIVE Super Cure voor de veeleisende huid. Indien nodig kan
deze liposomenbehandeling met een DR. BAUMANN verzorgingscrème of MULTI VITAMIN LOTION worden aangevuld.
Douchen en haarverzorging
De moderne man doucht vaak en overvloedig met producten
waarvan de samenstelling niet optimaal is voor de huid. De
huid wordt daardoor voortdurend en onnodig overbelast.
We raden daarom aan te overwegen om over te stappen op
de DR. BAUMANN SHOWER AND BATH. Hetzelfde advies
geldt voor de haarverzorging: DR. BAUMANN SHAMPOO en
CONDITIONER zijn doeltreffende bionome producten voor het
haar. DR. BAUMANN HAIR REVITALIZING LOTION kan aanvullend de haarwortels verstevigen om haarverlies te voorkomen.
Sport, zon en voeten
Tijdens het sporten in de zomer en bij overdadig zweten is de
olievrije Sun Gel SPF 15 en 25 een echte aanrader. Bij sterke
zonnestraling zijn de bionome Sun Lotions SPF 20 en 30 te verkiezen boven niet-bionome producten. De lippen worden goed
verzorgd en beschermd door de DR. BAUMANN LIP STICK
FACTOR 7. DR. BAUMANN SELF TANNING LOTION zorgt voor
een mooie, gezonde, natuurlijk ogende en egale bruine tint met
of zonder zon. Om voetschimmels en -geurtjes tegen te gaan, of
de voeten te verzorgen tijdens of na het sporten, is de
DR. BAUMANN FOOT CREAM TEA TREE OIL een fijn en doeltreffend product. Droge en ruwe handen en voeten kunnen worden behandeld met de klovencrème DR. BAUMANN CHAPS
CREAM. De lichtere gevallen met de fijne DR. BAUMANN
HAND CREAM.
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Maskers vervolmaking van uw gelaatsverzorging
Maskers verwennen, ontspannen en verzorgen. De maskers van DR. BAUMANN voldoen aan de individuele behoeften van een intensieve huidverzorging. De werking ervan wordt nog extra versterkt
door vooraf een werkstofampul aan te brengen.

Milde verzorging voor de huid rond de ogen

Maskers - vervolmaking van uw gelaatsverzorging
LIPOSOME MASK

CREAM MASK normal, dry and very dry skin

Hydraterend en verzachtend masker met meervoudige liposomen, aloë vera, macadamia-olie, natuurlijke vitamine E, vitamine A, en provitamine B5. Fijne droogtelijntjes
die het gevolg zijn van dehydratatie worden efﬁciënt tegengegaan. Verharde talg en mee-eters worden met de
tijd steeds beter opgelost. De huid wordt zuiverder, elastischer en aantrekkelijker. De teint wordt frisser.

Zuiverend masker voor de vetarme, droge huid. Met kaoline, jojoba-olie, sheabutter, vitamine C en basilicumolie.
Heeft een vuilabsorberende, reinigende, verzachtende en
sterk kalmerende werking.

ALOE VERA MASK
Kalmerend en verfrissend gelmasker voor de belaste,
geirriteerde, jeukerige, rode of onzuivere huid. Met aloë
vera en een kruidenmengeling van onder meer bonenkruid, rozemarijn, kamille en basilicum zeer geschikt na
het zonnebaden en voor het verfrissen en behandelen
van de zonverbrande huid. Reguleert ook de talgproductie en is bijzonder aangewezen bij acne.
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CREAM MASK oily and impure skin
Zuiverend masker voor de vette huid. Kiezelgoer, kaoline,
jojoba, sheabutter, vitamine C en kamille geven dit masker een kalmerende, reinigende en vetabsorberende werking. De huid wordt soepeler en voelt op de duur duidelijk
minder vet aan.

Milde verzorging voor de huid rond de ogen
EYE CREAM

EYE MAKE UP REMOVER

Bijzonder milde verzorging voor de huid rondom de ogen.
Voedende en zachte oogcrème met jojobaolie, vitamine A,
C, E en provitamine B5. Werkt op een milde maar doeltreffende wijze de ﬁjne lijntjes rond de ogen tegen.

Oogmake-up remover

EYE GEL
Vetarme verstrakkende gel zonder olie. Met ceramides,
hyaluronzuur en vitamine E voor een betere vochtigheid
en elasticiteit van de huid rond de ogen. Door de vetvrije
samenstelling ook ideaal als basis voor make-up en voor
de overgevoelige huid met rosacea die geen vetstoffen
verdraagt.

Speciaal ontwikkeld voor een milde reiniging van de
kwetsbare en vaak gevoelige huid rond de ogen. Het
hoge gehalte aan hyaluronzuur, natuurlijke vitamine E en
andere huidvriendelijke ingrediënten zorgt voor een bijzonder ﬁjne en verzorgende samenstelling.

Gebruikstip:
het gecombineerde gebruik van eerst de (verstrakkende)
EYE GEL en dan de (verzachtende) EYE CREAM heeft zich
in vele gevallen als bijzonder doeltreffend bewezen.
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Lichaamsverzorging - een verzorgde huid
is gewoon veel aantrekkelijker

Essentiële oliën
De essentiële oliën van DR. BAUMANN kunnen puur worden gebruikt maar zijn ook uitstekend geschikt om de lucht te aromatiseren, om te gebruiken in een massageolie of om met
andere DR. BAUMANN producten te vermengen.

Lichaamsverzorging - een verzorgde huid is gewoon veel aantrekkelijker
HAND CREAM

BODY LOTION

Uitstekende handcrème met hoogwaardige verzorgende
oliën en vitamines. Beschermt de zwaar belaste huid van
de handen tegen uitdrogende reinigingsubstanties en
voorkomt een vroegtijdige veroudering van de huid. Trekt
onmiddellijk in en veroorzaakt geen vetvlekken. Zelfs niet
op papier!

Licht, maar intensief verzorgingsproduct voor het lichaam
op basis van hoogwaardige natuurlijke olie en kwalitatieve
werkstoffen: sheabutter, jojoba-olie, provitamine B5, en
natuurlijke vitamine E. Verdeelt zich heel gemakkelijk over
het lichaam en trekt snel in. Bij jeuk, spanning, en een
droge huid is een intensievere verzorging nodig en zijn de
INTENSIVE LOTION en BODY LOTION SUPER een betere
keuze. Essentiële oliën kunnen eventueel volgens voorkeur eenvoudig worden toegevoegd.

SHOWER AND BATH
Grondige doch zachte reiniging van het lichaam met zeer
milde reinigingssubstanties en ureum. Zonder minerale
olie en de bekende hoogallergene stoffen als parfum,
conserveringsmiddelen en cocamidopropyl betaine. Het
is aanbevolen aansluitend de DR. BAUMANN BODY
LOTION te gebruiken. Ook in handige reisverpakking.
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BODY LOTION SUPER
Voor een zijdezachte verwenning van uw lichaamshuid.
Bijzonder luxueuze en rijke lichaamsverzorging met ceramides, vochtigheidsverhogend hyaluronzuur, hoogwaardige natuurlijke oliën, fijne kwalitatieve werkstoffen en extra veel natuurlijke vitamine E. Ideaal voor de verzorging
van de lichaamshuid na douche of bad. Ook in handige
reisverpakking.

Essentiële oliën
BODY LOTION FRESH
Frisse en lichte maar intensieve body lotion op basis van
hoogwaardige natuurlijke olie en kwalitatieve werkstoffen.
Met een mengeling van stimulerende en frisse essentiële
oliën.
BODY LOTION AROMATIC
Verzorgende bodylotion met hoogwaardige natuurlijke
olie en zeer kwalitatieve werkstoffen. Bevat een mengeling van rustgevende en aromatische essentiële oliën.

Essentiële of etherische oliën hebben vaak positieve therapeutische eigenschappen. Ook voor de huid. Ze zijn
uitstekend geschikt om de lucht te aromatiseren, om te
gebruiken in een massageolie of om te mengen met andere DR. BAUMANN producten. Sommige bestanddelen
van essentiële oliën dragen echter - zeker bij langdurig
gebruik - een zeker allergierisico in zich. Daarom bevelen
wij ze alleen aan voor tijdelijk gebruik of bij een speciale
behoefte van de huid. Mensen met een al bestaande parfumallergie kunnen ze beter volledig vermijden. Bespreek
met uw schoonheidsspecialiste de verschillende mogelijkheden.
• NEROLI (Oranjebloesem)
• LEMONGRASS
(Citroengras)
• LAVENDER (Lavendel)
• YLANG YLANG
• GERANIUM
• VERBENA (IJzerkruid)
• ROSE (Roos)

• MYRRH (Mirrehout)
• BASIL (Basilicum)
• TURPENTINE (Terpentijn)
• SANDALWOOD (Sandelhout)
• BLACK PEPPER (Zwarte peper)
• TEA TREE 100 %
• CITRO VANILLA (Citroenvanille
= aroma-olie)
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Gespecialiseerde verzorging

BODY SPECIAL LIGHT

BLEACHING CREAM

Milde en hydraterende liposomenmelk voor het lichaam.
Droge benen, armen en lichaamshuid worden effectief
gehydrateerd en verzorgd door een hoge concentratie
meervoudige liposomen, vitamines, speciale actieve stoffen uit de Indiaanse medicinale plant Coleus Forskohlii en
hoogwaardige natuurlijke oliën. De huid wordt zijdezacht.
Ook in handige reisverpakking.

Milde huidblekende crème met vitamine E en C, zonder
agressieve stoffen. Ook geschikt als intensieve bescherming tegen de zon.

BODY SPECIAL STRONG

ZINC CREAM

Zeer werkzame lotion met een speciale combinatie van
werkstoffen uit de Indiaanse medicinale plant Coleus
Forskohlii. Stimuleert de stofwisseling en de doorbloeding. Ook ideaal voor het verminderen van cellulitis. Niet
gebruiken bij couperose of spataderen. Bij warm weer of
bij medische problemen met de bloedsomloop kan beter
Body Special Light worden gebruikt. Ook in handige reisverpakking.

Droogt puistjes uit zodat ze sneller verdwijnen. Op zinkbasis.

DÉCOLLETÉ SPECIAL (voorheen Bosom Lotion)
Gespecialiseerde gel met salie- en hopextract, ideaal
voor de verzorging van de huid rond de buste en het décolleté. Ook in handige reisverpakking.
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PIMPLE CREAM
Droogt puistjes uit zodat ze sneller verdwijnen. Op zwavelbasis.

ACTIVE CARE
De ultieme liposomengel voor de behandeling van puistjes en de onzuivere huid. Lecithine en hoge concentraties
waardevolle werkstoffen als tea trea olie, vitamine E, zinkoxide en vitamine A, zorgen bij regelmatig gebruik voor
een zeer efficiënte behandeling met duidelijke resultaten.
Dit zowel in de diepere lagen van de epidermis als aan de
oppervlakte van de huid. Active Care moet, langdurig en
tweemaal per dag, over het ganse gelaat en direct op de
gereinigde vetvrije huid worden aangebracht.

INSECT STOP

PEELING MILD

Lichte en verfrissende lotion met een mengeling van insectenwerende essentiële oliën als lavendel, citronella,
tea tree en mirre. Houdt muggen en andere insecten op
een afstand en is bij warm weer aangenaam verfrissend.

Extra milde spray tegen zweet en onaangename lichaamsgeurtjes. Speciaal voor de gevoeligere huid.

Verzorgende scrub voor de gevoeligere huid. Door een
massage met zachte, ronde kogeltjes, worden doorbloeding en zachtheid van de huid verbeterd zonder ze te
beschadigen (in tegenstelling tot peelings met abrikozenpitsplinters). Dode huidcellen worden verwijderd. Regelmatig scrubben met deze peeling voorkomt mee-eters
en onzuiverheden en ondersteunt de dieptewerking van
de verzorgende producten.

DEODORANT Manuka, Tea Tree and Lavender

PEELING MEDIUM

Krachtige doch milde spray tegen zweet en onaangename lichaamsgeurtjes. De essentiële oliën manuka, tea
tree en lavendel zorgen voor een nog krachtigere werking.

Idem als PEELING MILD, maar geschikt voor de meest
gangbare, normale huidtypes.

DEODORANT extra mild

LIP STICK FACTOR 7

PEELING STRONG
Idem als PEELING MILD, maar eerder geschikt voor de
huid die regelmatig een extra sterke peeling nodig heeft.

Lippenbalsem met waardevolle verzorgende oliën, vitamine E en titaandioxide. Verzorgt, herstelt en beschermt
de gevoelige en droge huid van de lippen, zowel bij koud
weer als bij zon. Zeer spaarzaam in gebruik. Gebruikstip:
niet uit de huls draaien, maar met de vingertip een klein
beetje van de lippenbalsem op de lippen aanbrengen.
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De optimale haarverzorging
Zachte en milde reiniging van haar en hoofdhuid.

Been- en voetverzorging
De voetverzorgingsproducten van DR. BAUMANN bevatten dezelfde hoogwaardige oliën en
werkstoffen als de gelaatsverzorgingsproducten!

De perfecte haarverzorging
SHAMPOO

HAIR REVITALIZING LOTION

Door de milde reinigingssubstanties, zonder bekende allergenen zoals cocamidopropyl betaine, worden haar en
hoofdhuid gezond en bionoom gereinigd. Een kruidenextract vermindert jeuk en roosvorming. Voorkomt ook statische elektriciteit in het haar. Ondanks een veelvoud aan
verzorgende stoffen blijft het haar toch luchtig. Ook in
handige reisverpakking.

Tijm, D-panthenol (=provitamine B5), vitamine E en H en
myo-inosit versterken de haarwortels en zijn daarom ideaal tegen haaruitval en voortijdig vergrijzen van het haar.
Ook in handige reisverpakking.

CONDITIONER SPECIAL
Verbetert de kambaarheid van het haar en geeft, door het
gebruik van D-panthenol en andere geselecteerde werkstoffen, het haar bij regelmatig gebruik een zijden, gezonde glans. De macadamiaolie heeft een intensief verzorgend effect zowel op het haar als op de hoofdhuid,
terwijl het haar toch luchtig blijft. Ook in handige reisverpakking en tevens geschikt voor de verzorging van de
pels van huisdieren.
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STYLING MOUSSE
Schuimversteviger voor extra volume en stevigheid. Speciaal ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Kleeft niet en
geeft een natuurlijk effect. Bevat provitamine B5 voor een
extra verzorgende werking. Een klein beetje STYLING
MOUSSE aanbrengen op het vochtige haar en in model
föhnen. Kan ook op droog haar worden gebruikt.
Hair Spray
Eenvoudig op het haar sproeien voor een langdurige fixatie van uw kapsel. Voor het benadrukken van bepaalde
lokken, een beetje Hair Spray op de vingers brengen en
zo de lok in model brengen. DR. BAUMANN HAIR SPRAY
verzorgt en beschermt het haar dankzij biotine en provitamine B5.

Been- en voetverzorging
FOOT BATH CONCENTRATE

LEG LOTION

Zacht reinigend en stimulerend voetbad met de verfrissende en schimmelwerende essentiële oliën tea tree, lavendel, eucalyptus en munt. Ideaal als voorbereiding op
een pedicurebehandeling. Ontspannend en verfrissend
bij vermoeide of branderige voeten. Ook ideaal als badschuim. Zeer zuinig in gebruik: een kleine scheut in het
water volstaat om het hele bad heerlijk fris te laten ruiken
en schuimen.

Intensieve maar toch lichte lotion voor de verzorging van
de benen. Met jojobaolie, sheabutter, vitamine C, muntolie en lavendelolie. Door het vaatwandversterkende
paardekastanje-extract ook werkzaam tegen spataders.
Werkt aangenaam stimulerend en verfrissend bij zware
en vermoeide benen.

FOOT CREAM TEA TREE OIL
Intensief verzorgende voetcrème met ureum, hoogwaardige natuurlijke oliën zoals sheabutter - en vitamine C. De
antibacteriële werking van de essentiële oliën tea tree en
farnesol helpt de door bacteriën veroorzaakte voetschimmels en onaangename geurtjes te voorkomen of te verhelpen.

CHAPS CREAM
Rijke anti-klovencrème met sheabutter, jojobaolie, ureum,
vitamine C en eucalyptus. Zeer effectief bij verhoornde,
gebarsten en ruwe voethuid. Door regelmatig gebruik
wordt het ook bij diepere barsten en sterke eeltvorming
weer mogelijk om probleemloos te lopen. Ook zeer geschikt voor een intensieve voetmassage of voor de verzorging van de handen met kloven.
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Verzorgd en bruin
met of zonder de zon
Bijzonder innovatieve en verdraagbare zonnebeschermingsproducten zonder chemische UVfilters en huidverzorgingsproducten om de huid op te frissen na zon en zonnebank.

SUN LOTION FACTOR 20 / FACTOR 30

SUN LOTION FACTOR 15 / FACTOR 25

Met minerale UV-filter

Olie- en emulgatorvrij

Bijzonder innovatieve en verdraagbare zonnebeschermingsproducten met minerale pigmenten in plaats van
synthetische UV-filters. Kan daardoor wel een witte schijn
nalaten die echter vaak verdwijnt door het product wat
langer in te masseren. Deze lotion is waterbestendig en
beschermt meteen na het opbrengen. Factor 20 neemt
reeds 95 % van de UV-straling weg, factor 30 zelfs 97 %.

Bijzonder lichte, olievrije lotion met een kwaliteitsvolle
synthetische UV-filter. Bij uitstek geschikt voor de zeer
gevoelige huid of de huid met neiging tot zonneallergie of
“Mallorca Acne”. Bij voorkeur minstens een half uur voor
het zonnen insmeren om zijn volledige werking te verkrijgen. Factor 15 neemt reeds 94 % van de UV-straling weg,
factor 25 zelfs 96 %.

SUN LOTION FACTOR 20 / FACTOR 30
Milde zonnemelk met de huidbeschermingsvitamine E en
een kwaliteitsvolle synthetische lichtbeschermingsfilter.
Geeft daardoor geen “witte waas”. Is niet waterbestendig
en moet bij voorkeur een half uur voor het zonnen worden
ingesmeerd om zijn volledige werking te verkrijgen. Factor 20 neemt reeds 95 % van de UV-straling weg, factor
30 zelfs 97 %.
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SUN GEL FACTOR 10

AFTER SUN LOTION

Met minerale UV-filter

Kalmeert, verfrist en herstelt de huid na het zonnebaden
met een speciale werkstoffencombinatie. De roodheid
veroorzaakt door de zon vermindert sneller en de intensiteit van het bruinen verbetert. Ideaal in combinatie met de
extra sterk herstellende Vitamin A ampul. Ook verkrijgbaar in handige reisverpakking.

Olievrije gel zonder chemische UV-filter. Voor de zeer gevoelige en/of vette huid met neiging tot zonneallergie of
“Mallorca Acne”. Of gewoon omdat u liever een frisse
zonnegel dan een zonnemelk gebruikt. Volledig insmeren, anders wordt de gel zichtbaar op de huid bij zweten
of contact met het water. Factor 10 filtert 90 % van de
UV-straling.
SOLARIUM LIPOSOME
De huid wordt perfect verzorgd, gehydrateerd, beschermd en voorbereid op het zonnebaden of op de zonnebank. De hydraterende meervoudige liposomen sluizen de huidbeschermingsvitamines natuurlijke vitamine E
en betacarotene doeltreffend in de huid. SOLARIUM
LIPOSOME, dat u vnl. in de zomer ook als een heerlijk
lichte body lotion kunt gebruiken, bevordert een gelijkmatige bruine huidskleur. Bij risico op zonnebrand altijd aanvullend een zonnebeschermingsproduct gebruiken dat
aangepast is aan uw huidtype.

SELF TANNING LOTION
Mild bruinen zonder zon en zonder gevaar voor de gezondheid dankzij een huideigen bruinende stof. Ook ideaal na het zonnebaden, om de huid te kalmeren en tegelijkertijd het bruinen te intensiveren. Kan naargelang het
huidtype ook in plaats van, of voor de gezichtscrème gebruikt worden. Gezien de bijzonder goede verzorgende
werking van liposomen, en om een zo gelijkmatig en diep
mogelijke teint te bereiken, wordt het aanbevolen vooraf
een LIPOSOME MULTIACTIVE van DR. BAUMANN te gebruiken.
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Baby- en kinderverzorging
Wie de voordelen van een bionome huidverzorging voor de gezondheid van de huid heeft
begrepen, wil dit zijn kinderen zeker niet onthouden.

Voedingssupplementen
De voedingssupplementen van DR. BAUMANN zorgen samen met een gezonde voeding en
een gezonde bionome huidverzorging voor de gezondheid van het lichaam en de huid. Ze zijn
een belangrijke aanvulling voor die essentiële voedingsstoffen die in moderne voeding al te
vaak ontbreken.

Baby- en kinderverzorging

Voedingssupplement

BABY & KIDS CREAM

FOOD SUPPLEMENT VITAMIN MINERAL

Gezonde en zachte crème met verzorgende en beschermende werkstoffen voor de gevoelige baby- en kinderhuid
én voor de overgevoelige huid van volwassenen.

Het natuurlijke vitaminegehalte van onze voeding kan door
transport, opslag, verwerking enz. verminderen. Om eenzelfde vitamine-inname als bij verse voeding te verzekeren
kan dit voedingssuplement worden ingenomen. Het bevat
een volledig complex van die vitamines, mineralen en
spoorelementen die volgens het DR. BAUMANN onderzoek extra dienen te worden ingenomen. Zonder dierlijke
ingrediënten.

BABY CLEANSING LOTION
Zeer milde reiniging zonder minerale olie en bekende
hoogallergene stoffen als parfum, conserveringsmiddelen en cocamidopropyl betaine. Voor een gezonde bionome reiniging van jongs af aan. Ideaal als voorbereiding
op de BABY & KIDS CREAM.
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FOOD SUPPLEMENT OMEGA-3
Met de belangrijkste omega-3-vetzuren alfa-linoleenzuur
(ALA) en docosohexaeenzuur (DHA). Omega-3 vetzuren
zijn essentiële vetzuren. Dit betekent dat ons lichaam ze
niet zelf kan aanmaken waardoor orale inname noodzakelijk is in het belang van een goede gezondheid van lichaam
en huid. In het belang van uw gezondheid (aanwezigheid
van zware metalen in visolie), van het milieu (overbevissing)
en de dieren (zij worden immers onnodig gedood) worden
er bewust geen visolie of andere dierlijke ingrediënten gebruikt. Alle ingrediënten, ook de capsules, zijn van plantaardige origine.
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Onze bedrijfspolitiek

Al meer dan 20 jaar streven beide eigenaars, cosmeticachemicus Dr. Thomas Baumann en natuurgeneesheer
Dr. Ernst Walter 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.
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Bekend geworden zijn Dr. Henrich en Dr. Baumann ook
als auteurs van het vakboek: “De beoordeling van cosmetische ingrediënten aan de hand van de INCI-benamingen”. U vindt dit handige naslagwerk als gratis e-boek
op onze website.

De uitzonderlijke bionome kwaliteitsstandaard is het resultaat van een continu en systematisch onderzoek. Dit
zal zo blijven. In het belang van onze klanten vernieuwen
wij 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. Thomas Baumann

Dr. Ernst Walter Henrich
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Met bionome groeten van uw DR. BAUMANN schoonheidsinstituut:

Belangrijk advies: koop onze producten bij voorkeur enkel in een DR. BAUMANN schoonheidsinstituut na advies van
een competente schoonheidsspecialiste. Dit voorkomt dat u producten aanschaft die niet op uw huid zouden zijn afgestemd. Verkoop via openbare on-line shops op het internet is bovendien strikt verboden volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden. Met een niet-erkende aankoop via het internet loopt u immers het risico op een namaakproduct of
een product van inferieure kwaliteit. Wij wijzen daarom elke productverantwoordelijkheid af voor producten die op die
manier via het internet werden aangekocht. Indien u toch graag producten thuis laat leveren dan kan dat op een heel
veilige manier. Steeds vaker bieden DR. BAUMANN schoonheidsinstituten de mogelijkheid om na het initiële productadvies opnieuw te bestellen per mail of via een inlogcode op hun website. Op die manier bent u verzekerd van de juiste
productkeuze, bestelgemak én een onberispelijke door DR. BAUMANN COSMETIC gegarandeerde productkwaliteit.

