
SALONBEHANDELING (EN) VAN DE MAAND OKTOBER – Op basis van Mineral Mud: 

Kalmerend & verstevigend “Sandalwood” gelaatsmasker en Zuiverend en verzorgend 

“Sandalwood” decolleté masker. 

 

Modder is gezond! Iedereen heeft al wel eens gehoord over de weldoende werking van 

baden in de Dode Zee en over de positieve effecten van Dode Zee modderbaden. Dit wordt 

toegeschreven aan de zouten die je in het water en vooral in de bodem van de Dode Zee 

terugvindt. 

Dode Zee behandelingen kennen maar weinig ‘nonbelievers’ aangezien de resultaten 

proefondervindelijk zijn vastgesteld. Met name mensen die aan eczeem en psoriasis lijden 

hebben er veel profijt van. Maar ook bij acne en dermatitis kunnen dode zee zouten soelaas 

brengen. En algemeen hebben dode zee zouten een positief effect op de conditie van de 

huid. Ze verdienen dan ook met recht en rede hun plaats bij de effectieve anti-aging 

ingrediënten.  

De feiten zijn er maar toch is er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek wat deze bevestigt. 

Eén en ander wordt wel duidelijker wanneer we kijken naar de mineralen en 

sporenelementen die we, in veel hogere concentraties dan in andere zeezouten, terugvinden 

in dode zee zouten. In volgorde van concentratie zijn dit:  

- Sodium: Sodiumionen zijn klein genoeg om de huid binnen te dringen. In de huid 

houden ze vocht vast waardoor het vochtgehalte in de huid beter en langer op peil 

blijft. Een huid met een hoge relatieve vochtigheid is soepel en ziet er dan ook 

gladder en egaler uit.  

- Magnesium: Magnesium speelt een elementaire rol in het celmetabolisme. Het 

ondersteunt de opbouw van de huid. Onderzoek heeft aangetoond dat de huid van 

psoriasispatiënten een ernstig gebrek aan magnesium vertoont. Het toedienen van 

magnesium zorgt voor een betere ‘rijping’ van de cellen waardoor psoriasisklachten 

aanzienlijk minder worden.  

- Potasium: Potasium ondersteunt ons immuunsysteem en speelt een belangrijke rol 

bij de neurologische functies van het lichaam. In de huid en het lichaam heeft het een 

vochtregulerende functie.  

- Bromide: Bromide bezit algemeen relaxerende eigenschappen. Vooral op de spieren 

en de zenuwen. En op die manier krijg je uiteraard ook een ontspannen huidbeeld.  

- Zwavel: Heeft ontsmettende eigenschappen. 

- Bitumen: Ontstekingsremmend. 

 



In het salonaanbod van de DR. BAUMANN WELLNESS lijn heb je de ‘Mineral Mud’. 

Gezuiverde Dode Zee modder die hoge dosissen van alle mineralen bevat die we 

hierboven besproken hebben. Punt is wel dat je het resultaat moet opbouwen. Een 

enkele behandeling geeft geen blijvend resultaat. Een kuur van een aantal sessies wel. 

 

Voor ons kalmerend en verstevigend “Sandalwood” gelaatsmasker hebben we de 

volgende producten nodig: 

 

- Dr. Baumann Cleansing milk (2019) 

- Dr. Baumann Peeling Medium, Mild of Strong (2038, 2039, 2040) 

- Mineral Mud*(4200) 

- Dr. Baumann “Sandalwood” Essential Oil (2130) 

- Dr. Baumann Tonic Lotion Normal/Oily of Dry Skin (2017) 

- Dr. Baumann LMA Light 2070) 

- Dr. Baumann Sensitive Normal and Dry Skin (2033) 

 

Werkwijze: 

 

• Reinigen met Milk; 

• Scrubben met DR. BAUMANN PEELING STRONG, MEDIUM OF MILD; 

• Meng 100 g ‘Mineral Mud’ met 30 ml lauw water. - Voeg hieraan 5 druppels 

“Sandalwood” toe. - Breng dit mengsel spateldik aan op het gelaat. - Dek af met folie. 

Het afdekken van dit masker is aangeraden door de concentratie mineralen in de 

Mineral Mud. Deze zouden namelijk vocht onttrekken aan de huid indien het masker 

zou indrogen. - Laat dit masker 15 tot 30 minuten inwerken. - Neem af met vochtige 

doeken.  

• Nareinigen met FACIAL TONIC LOTION; 

• Een liposome serum; 

• Eventueel een (bindweefsel)massage; 

• Een aanvullende crème volgens huidtype werken het geheel af. Voor een extra liftend 

effect kan i.p.v. een aanvullende crème, de DR. BAUMANN EYE GEL gebruikt 

worden voor het hele gelaat; 

• Na afloop of tijdens de behandeling kan men de klant nog extra verwennen met een 

glas zoethoutthee en/of een dropje. 

 



Het kalmerend en verstevigend ‘Sandalwood’ masker is speciaal geschikt voor mensen met 

een droge, gevoelige en reactieve huid. Maar het kan ook worden ingezet als “anti-aging” 

oppepper en ingezet als ‘kuur’ (éénmaal per week, vier beurten) geeft het ook goede 

resultaten bij (licht) eczeem en psoriasis. Je kan de Mineral Mud natuurlijk ook voor 

thuisgebruik meegeven. Dat hoeft dan niet persé met de etherische olie, die zorgt immers 

vooral voor een aangename geur en werkt meer op de zintuigen dan op de huid. 

 

Voor ons zuiverend en verzorgend “Sandalwood” decolleté masker hebben we de 

volgende producten nodig: 

 

- Dr. Baumann Cleansing milk (2019) 

- Dr. Baumann Peeling Medium, Mild of Strong (2038, 2039, 2040) 

- Mineral Mud*(4200) 

- Dr. Baumann “Sandalwood” Essential Oil (2130) 

- Dr. Baumann Tonic Lotion Normal/Oily of Dry Skin (2017) 

- Dr. Baumann LMA Light 2070) 

- Dr. Baumann Decolleté Special (2028) 

 

Werkwijze: 

 

• Reinigen met Milk; 

• Scrubben met DR. BAUMANN PEELING STRONG, MEDIUM OF MILD; 

• Meng 200 g ‘Mineral Mud’ met 60 ml lauw water. - Voeg hieraan 7 druppels 

“Sandalwood” toe. - Breng dit mengsel spateldik aan op het decolleté. - Dek af met 

folie. Het afdekken van dit masker is aangeraden door de concentratie mineralen in 

de Mineral Mud. Deze zouden namelijk vocht onttrekken aan de huid indien het 

masker zou indrogen. - Laat dit masker 15 tot 30 minuten inwerken. - Neem af met 

vochtige doeken.  

• Nareinigen met FACIAL TONIC LOTION; 

• Een liposome serum; 

• Sluit af met de “Decolleté Special”. 

 

Je kan uiteraard de gelaatsbehandeling en de decolleté behandeling combineren in één 
totaalbehandeling.  



TIP: De Decolleté Special (gelbasis) kan je overigens bij elke ‘standaard’ behandeling 
gebruiken, als extra voor het decolleté van je klant. Je kan haar op dat moment ook wijzen 
op de voordelen van de Decolleté Special en ‘m ook voor de thuisverzorging aanbevelen. 
Verkoopsargumenten: verzorgend, verfrissend, verstevigend, verstrakkend en ter 
verbetering/preventie van die typische “decolletélijntjes”.  

 

OKTOBER SALONPROMOTIE!: 

Eén Mineral Mud gelaatsbehandelingen set (1 x Mineral Mud 400 gram plus 1 x Sandalwood 
Essential Oil plus 1 x Decolleté Special) voor 40,50 euro i.p.v. 57,80 euro. (Ref. PRMUD). 
Promotie geldig in de maand oktober 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 “PRMUD”, onderaan het bestelformulier.  

 

 

Veel plezier en succes met de behandeling! 


