
SALONBEHANDELING(EN) VAN DE MAAND DECEMBER– Op basis van de DR. BAUMANN 
MAKE UP: Een snelle 10 minuten opfris make up. 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je klant met het juiste productadvies, na een fijne behandeling, 
tevreden je instituut verlaat. Om de ervaring nog aangenamer en completer te maken, is het fijn om je 
klant er ook goed uit te laten zien wanneer ze vertrekt. Het is immers niet leuk om het instituut te 
verlaten met een glimmend hoofd, je haar dat er niet uitziet, geen streepje make-up op en dan nog 
bijvoorbeeld boodschappen te moeten gaan doen. Dat doe je je klanten toch niet aan?  Daarom 
deze maand een snelle 10 minuten opfris make up: 

Voor onze snelle 10 minute opfris make up hebben we volgende producten nodig: 

- Concealer stick olive light (7002) 
- Concealer stick beige (7003) 
- Concealer stick peach light (7004) 
- Camouflage chocara (7016) 
- Camouflage olive (7017) 
- Loose powder transparant (7056) 
- Oogpotlood black (7306) 
- Oogpotlood brown antracite (7323) 
- Mascara black (7304) 
- Blush natural Brown (7025) 
- Blush rose (7031) 
- Lipgloss natural (7413) 
- Make up brush (7147) 
- Powder brush (7135) 

Werkwijze: 

Er zijn meerdere methodes om een klassieke, standaard make up aan te brengen. We verwerken hier 
de basismethode. 

Voorbereiden 

Een make up komt het beste tot zijn recht en blijft het langste zitten als het gelaat goed gereinigd is. 
We gaan er in dit geval vanuit dat je deze make up gaat doen na een gelaatsverzorging. Het gelaat is 
dus goed schoon, er is een liposomengel en eventueel een aanvullende crème aangebracht. Vergeet 
dit niet, want zonder dit komt een make up vaak te droog over. Als primer, om je make up lang te 
houden, kan je ook de ooggel gebruiken in plaats van de aanvullende crème. 

Basis 

Kijk goed naar het gelaat. Heeft het onregelmatigheden, plekjes, schaduwen,.. We gaan rust en 
symmetrie in het gelaat brengen. De huid moet zo egaal mogelijk worden.  

Stap 1: Schaduwen wegwerken 

Hiervoor gebruiken we een concealer die zeker 2 tinten lichter is dan de huidskleur. Schaduwen zitten 
meestal onder het oog, bij de neusvleugels, de plooi van de neus naar de mondhoek en bij het halve 
maantje onder de onderlip. Je kan best niet overmatig camoufleren. Werk dit netjes uit, zodat de 
concealer vervloeit met de huid. 

TIP: Wanneer de kringen onder het oog nog “blauw” vertonen, kan je dit best wegwerken met een mix 
van oranje en huidskleurige camouflage. Deze vind je in de “Camouflage” lijn van de DR. BAUMANN 
make up. 

  



Stap 2 : Rode plekjes of pukkeltjes wegwerken 

Dit doen we door middel van een groene camouflage. Groen neutraliseert namelijk rood. We 
gebruiken hiervoor de “Concealer Stick Olive-Light”. 

Stap 3 : Foundation aanbrengen 

Wanneer we alle oneffenheden hebben weggewerkt, egaliseren we de huid met foundation. Dit doen 
we met een sponsje, met een make up kwast of met de vingers. Er zijn verschillende soorten 
foundation: 

Gekleurde aanvullende dagverzorging: deze is het minst dekkend. Je gebruikt deze vaak bij de 
oudere/ rijpere huid. Deze huid bevat immers meestal rimpels. Hoe meer dekkend de foundation, hoe 
meer deze rimpels gaan opvallen. 

Liquid foundation oil free: Deze make up is vetvrij. De Liquid make up heeft een bijzonder lichte en 
comfortabele textuur en kan worden aangebracht tot de gewenste dekking is bereikt. Kan zowel met 
een nat sponsje worden aangebracht als gewoon rechtstreeks, met de vingers, op de huid. 

Make up foundation: Extra verzorging, natuurlijke dekking. Deze make up bevat jojoba olie, vitamine 
E, shea butter, vitamine A en is dus een perfecte aanvulling op de gewone verzorging. Deze make up 
is bijna een aanvullende verzorging als je naar de werkstoffen gaat kijken. Deze wordt dan ook vooral 
ingezet bij een droge huid, een oudere huid of een huid die nog net dat iets meer nodig heeft. Deze is 
minder geschikt na een gelaatsverzorging. 

Crème powder foundation: Deze crèmige maar poeder-achtige textuur is minder rijk dan de 
Camouflage en geeft een zijdezachte, egale en natuurlijke teint. Kleine onregelmatigheden worden er 
perfect mee gedekt. Het is eigenlijk een all-in-one product aangezien je zelfs niet meer hoeft af te 
poederen. 

Camouflage  foundation: De Camouflage geeft een sterke dekking en kan ook gebruikt worden bij 
een ongelijkmatige teint veroorzaakt door couperose, ouderdomsvlekken, sproeten, spataders, 
tatoeages,… zonder een maskereffect te veroorzaken. In tegenstelling tot de Powder Cream wordt de 
Camouflage vaak nog met de Compact Powder of de Loose Powder om de make up te fixeren. Deze 
maquillage is ook uiterst geschikt voor foto-shoots en als bruids make up. Ook bij rosacea geeft deze 
een mooie dekking. 

Stap 4 : Afpoederen 

Wanneer de foundation mooi aangebracht is, poeder je het gelaat af. Dit om de aangebrachte make 
up te fixeren, te matteren en te laten absorberen. Je kan ook een iets meer donkere kleur aanbrengen 
om wat meer zonneteint te geven.  

We gebruiken hiervoor de losse transparante poeder (vooral fixatie) of de compact powder transparant 
(vooral om kleur te geven).  

Stap 5: Eyeliner aanbrengen  

Een eyeliner zet je altijd door het ooglid strak schuin omhoog te trekken. Gebruik je een liquid 
eyeliner,veeg dan je kwast altijd eerst af op je hand zodat je geen klodder op het oog zet. Zet deze zo 
dicht mogelijk op de wimperrand in 1 beweging naar buiten. Hij mag iets dikker eindigen. Stop bij de 
laatste wimper in een punt. Dit kan ook perfect gedaan worden met een donkere oogschaduw en een 
eyeliner kwast of een oogpotlood om het natuurlijker te houden.  

  



Stap 6: Mascara aanbrengen 

Breng nu de mascara aan. Hierbij laat je de klant best naar beneden kijken. Trek het ooglid voorzichtig 
omhoog en breng de mascara aan.  

Stap 7: Rouge aanbrengen 

Waarom gebruiken we rouge? 

- Meer kleur in het gelaat aanbrengen. 

- Shapen van het gelaat. 

- Accentueren van de jukbeenderen. 

Rouge brengen we bij de meeste gevallen (behalve het smalle gelaat) van buiten naar binnen aan. 
We beginnen bij het oortunneltje en stoppen ongeveer onder de buitenooghoek. We volgen de 
onderkant van het jukbeen om deze beter uit te laten komen. 

Stap 8: Lipstick of lipgloss aanbrengen 

Breng de lipstick of gloss aan met een kwast of de vingers. 

Tip: Bekijk eerst even goed de lippen. Vaak zit hier een asymmetrie in. Kijk ook of de vorm wel klopt. 
De onderlip mag altijd ietsje voller zijn dan de bovenlip. Wanneer de bovenlip beduidend kleiner en 
smaller is, is het natuurlijk zaak om deze wat voller te laten lijken. Dit kan je doen door het v-tje van de 
bovenlip te accentueren met bijvoorbeeld wat lichte lipgloss.  

DECEMBER SALONPROMOTIE!: 

1 * Concealer stick olive light (7002) + 1 * Concealer stick beige (7003) + 1 * Concealer stick peach 
light (7004) + 1 * Camouflage chocara (7016) + 1 * Camouflage olive (7017) + 1 * Loose powder 
transparant (7056) + 1 * Oogpotlood black (7306) + 1 * Oogpotlood brown antracite (7323) + 1 * 
Mascara black (7304) + 1 * Blush natural Brown (7025) + 1 * Blush rose (7031) + 1 * Lipgloss natural 
(7413) + 1 * Make up brush (7147) + 1 * Powder brush (7135) voor 115 euro i.p.v. 161.6 euro. (Ref. 
PR10MAKEUP). Promotie geldig in de maand december 2017. Je kan de promotie terug vinden op 
het meest recente bestelformulier dat je kan downloaden vanaf de interne site (login: 100%bionoom) 
onder referentie “PR10MAKEUP”, onderaan het bestelformulier.  

Veel plezier en succes met de make up!  


