
SALONBEHANDELING VAN DE MAAND SEPTEMBER - Anti-stress gelaatsbehandeling of 

Rozenmasker op basis van Kaolin Earth (bij uitstek geschikt in de herfst en de winter) 

 

Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar bij mij zorgen het begin van het nieuwe schooljaar en de eerste 

aankondiging van de herfst altijd voor een stevige verhoging van mijn stresslevels. Je zit nog half in 

vakantiemodus maar de realiteit dwingt je een tandje bij te steken, het leven komt immers weer volop 

op gang. Wat fijn dat je dan bij je favoriete huidconsulente terecht kunt om even te onthaasten en de 

sporen die al dat gejaag op je huid achterlaat weg te werken! 

 

KAOLIN EARTH wordt ook “heelaarde” genoemd. Helende aarde. Het bevat heel veel natuurlijke 

mineralen. Naast een zuiverende werking werkt het ook verstevigend en dat ziet men, zelfs na één 

salonbehandeling. Hierdoor is KAOLIN EARTH een uitstekende basis voor verschillende liftende, 

verstevigende salon gelaatsbehandelingen in het kader van anti-aging waar met wat creativiteit en de 

bijkomende inzet van verschillende toevoegingen veel kan worden uitgehaald: 

 

Voor onze anti-stress behandeling hebben we de volgende ingrediënten nodig: 

 

- Dr. Baumann Cleansing milk (2019) 

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

- Kaolin Earth*(4005) 

- Rose Body Tonic (3007) 

- Dr. Baumann “Rose” Essential Oil (eventueel) (2086) 

- 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 ong. 3 eetlepels KAOLIN met 3 eetlepels ROSE BODY TONIC. Het is hier zeker geen 

slecht idee om ook het decolleté mee te nemen. Verdubbel in dat geval de hoeveelheden. 

Voeg eventueel nog wat water bij om een mooi homogeen mengsel te bekomen. Wie graag 

een wat sterkere geur gebruikt kan hier nog een paar druppels ‘ROSE’ uit de Classic lijn aan 

toevoegen. Je kan de KAOLIN ook gewoon aanmaken met water (kostenbesparend) maar uit 

ervaring weten we dat de Rose Body Tonic fijner/luchtiger aanvoelt op de huid; 

• Breng spateldik aan op het gelaat en laat ongeveer 15 minuten inwerken. Daarna afnemen en 

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 

zoete rozenbottelthee. 

 

*KAOLIN Earth wordt geleverd in een emmertje van drie kilogram en is goed voor een 100tal 

behandelingen. Dat lijkt gigantisch veel maar Kaolin Earth is quasi onbeperkt houdbaar en er zijn tal 

van variaties mogelijk. Door een andere etherische olie te gebruiken krijg je een totaal andere 

ervaring. Zo kan je in het voorjaar kiezen voor een variant met citrus (nawinterse, frisse boost 

behandeling) of in de zomer voor een variant met Mint (verkoelende zomerbehandeling).  

 

SEPTEMBER SALONPROMOTIE!: 

Eén Anti-stress behandeling set (1 x Kaolin Earth plus 1 x Rose Body Tonic plus 1 x Rose Essential Oil) 

voor 51.50 euro i.p.v. 73.60 euro. (Ref. PRKAOLIN). Promotie geldig in de maand september 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 “PRKAOLIN”, onderaan het bestelformulier.  

 

Veel plezier en succes met de behandeling! 

 


