
SALONBEHANDELING(EN) VAN DE MAAND Februari – Op basis van de Wellness Mineral Sea 

Peel Oil, het Wellness Footmask en Rosemary essential oil: Intensieve, relaxerende 

voetverzorging. 

Deze behandeling kan je doen bij klanten met moeilijke, droge en schilferige voeten, als voorbereiding 

op het thuisgebruik van de DR. BAUMANN Chapscream.  

Voor deze behandeling hebben we volgende producten nodig: 

- Dr. Baumann Footh Bath Concentrate (2113) 

- Wellness Mineral Sea Peel Oil (4001)  

- Wellness FootMask (4029) 

- Wellness Pure Rosemary Essential Oil (4018) 

Werkwijze: 

- Laat de voeten 5 minuten weken in een warm badje met een paar druppels van het Footh 

Bath Concentrate. Deze heeft een reinigende en anti bacteriele werking. Je kan ze ook 

gewoon reinigen met warme compressen met een paar druppels Footh Bath Concentrate en 

het overtollige product  Afnemen met schone compressen.  

- Breng een kleine hoeveelheid van de Mineral Sea Peel Oil aan op één van de voeten. 

Schud goed alvorens het product te gebruiken. De zoutkorrels zakken immers steeds naar 

beneden in de fles. Peel de voeten met een vloeiende beweging gedurende een minuut. Pas 

hetzelfde toe op de 2
de

 voet en neem de olie en het zout af met warme compressen. TIP: laat 

de fles op zijn kop staan. 

- Meng 4 soeplepels Footmask met 2 druppels Pure Rosemary Essential Oil. Let op, deze 

olie mag nooit rechtsstreeks op de huid worden aangebracht aangezien het een 100% pure 

essential oil is, dus steeds eerst mengen.  

- Breng de helft van het mengsel aan op 1 voet en pas een ontspannende massage toe. Doe 

daarna dezelfde behandeling op de 2
de

 voet.  

- Neem het overtollige product af met lauwe compressen of tissues.  

 

FEBRUARI SALONPROMOTIE!: 

1 * Footh Bath Concentrate (2113) + 1 * Mineral Sea Peel Oil (4001) + 1 * Foot Mask (4029) + 1 * 

Pure Rosemary Essential Oil (4018) voor 80 euro i.p.v. 128,5 euro. (Ref. PRVOET). Promotie geldig in 

de maand februari 2018. Je kan de promotie terug vinden op het meest recente bestelformulier dat je 

kan downloaden vanaf de interne site (login: 100%bionoom) onder referentie “PRVOET”, onderaan 

het bestelformulier.  



Veel plezier en succes met deze intensieve, relaxerende voetverzorging! Je klant loopt alvast weer op 

wolkjes.  


