
Waarin onderscheiden de ‘Essential’-lijn van Dr. Baumann en de ‘Pure essential’ lijn van SkinIdent zich 

van de rest van het gamma? 

Beide lijnen hebben als Unique Selling Proposal dat ze door iedereen, ongeacht het huidtype, goed 

worden verdragen en toch een zo maximaal mogelijke werking garanderen.  

Maximaal mogelijke werking met maximale verdraagbaarheid 

Sommige huiden reageren toch op onze producten. Bij SkinIdent zelfs vaak eerder dan bij Dr. Baumann. 

Dat ligt deels aan een overgevoeligheid voor één van de werkzame ingrediënten maar vooral aan een 

gevoeligheid voor de concentratie/hoogwerkzaamheid van werkstoffen. Wat voor de meeste huiden een 

zegen is en tot snelle resultaten leidt, is niet voor iedereen weggelegd. Voor sommige huiden is het 

gewoon teveel van het goede. Met name bepaalde lipiden (vetten) en hoogwerkzame natuurlijke 

vitamine E (d-alpha tocopherol acetaat) kunnen, alhoewel ze een zegen zijn voor de huid, voor een 

overgevoeligheid zorgen. 

De meest opvallende verschillen in samenstelling: 

In de Essential-lijn van Dr. Baumann en in de Pure essential lijn van SkinIdent vinden we geen d-alpha 

tocopherol acetaat terug maar wel d-mixed tocopherols. 

Wat is “D-mixed tocopherols”? 

D-alpha tocopherol acetaat is de krachtigste en meest effectieve vorm van natuurlijke vitamine E. In de 

natuur komen echter nog andere vormen van vitamine E voor, met eenzelfde werking maar minder 

krachtig. Het zijn met name beta-, gamma-, en deltatocopherols.  Gemengd, al dan niet samen met d-

alpha tocopherol, krijgen ze de benaming D-mixed tocopherols. De anti-oxidatieve werking is dezelfde 

als van d-alpha tocopherol, alleen minder krachtig maar wel beter verdraagbaar.  

 

Daarnaast vinden we ook geen jojoba-olie, teunisbloemolie, sheabutter of andere hoogwerkzame 

natuurlijke olie terug maar wel “vegetable oil”. 

Wat is “vegetable oil”? 

Benaming die vanuit de Europese regelgeving (Inci) wordt gegeven aan alle ‘vettende’ (emollient) 

ingrediënten met een plantaardige basis, dus, waarbij de grondstof plantaardig is. Dit kan eender welke 

plantaardige olie zijn (zonnebloemolie, olijfolie, maiskiemolie, …).  

De plantaardige olie wordt op dusdanige wijze bewerkt (rafinage, destillatie, synthese) dat men enkel de 

écht essentiële componenten gaat overhouden: Triglyceriden, (essentiële) vetzuren, esthers en 

vetalcoholen ((Ethyl-, stearyl-,  glyceryl-, isopropyl-, polyglyceryl…) 



In huidverzorgingsproducten staat “vegetable oil” dus voor een mix van bovenstaande stoffen, 

gewonnen uit plantaardige olie. Welke olie dit precies is, is niet relevant aangezien we enkel gebruik 

maken van de componenten die voor elke plantaardige olie hetzelfde zijn. 

Voordeel: In tegenstelling tot een pure plantaardige olie (bijv. jojoba of sheabutter) kan je op deze 

manier bepaalde stoffen juist benadrukken (bijv. extra toevoegen voor een gladder huidgevoel) en 

andere juist verminderen (werking afzwakken voor een betere algemene verdraagbaarheid). 

 

Hoe passen de Essential lijnen in je produktadvies en je aanpak? 

De ‘normale’ Dr. Baumann en SkinIdent lijnen bieden je nog steeds de beste mogelijkheden inzake 

huidproblemen en anti-aging. Voor die huiden waarbij je het écht niet meer weet en die op alles wat je 

hebt geprobeerd binnen korte of langere periode reageren, is de (Pure) Essential lijn geschikt. Voor die 

mensen biedt je dan toch een maximale werking in combinatie met een optimale verdraagbaarheid. Zij 

het wel dat de werking minder specifiek en minder krachtig zal zijn.  

Voor mensen met Rosacea, als een kwalitatief toch net iets beter alternatief dan de BeauCaire Super 

Sensitive Light of Medium. 

Voor de jongere, niet problematische huid, waarbij de huid alles krijgt wat ze nodig heeft om zichzelf 

optimaal in vorm te houden. 

 

Zoals we dat kennen van de andere producten onderscheidt de SkinIdent Pure Essential lijn zich van de 

Dr. Baumann Essential lijn door de unieke 100% huididentieke samenstelling waar we dat bij DR. 

Baumann niet hebben. Dat zorgt voor een nog betere compatibiliteit en een nog fijner huidgevoel. 


