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Bionome kwaliteit
Het kwaliteitslabel „Bionoom“ verduidelijkt niet enkel het verschil met andere 
cosmeticakwaliteiten zoals „massacosmetica“, „dermaceuticals“ en “natuurcos-
metica“. Het benadrukt ook en vooral de bijzonder hoge kwaliteitseisen die 
Dr. Baumann SkinIdent aan zijn producten stelt. De langdurige gezondheid van 
lichaam en huid staan bij alle beslissingen van het bedrijf centraal. Consequent 
wordt door het toepassen van dermatologische vakkennis de huid optimaal be-
schermd en verzorgd en wordt er maximaal rekening gehouden met de belan-
gen van mens, dier en milieu.

 

www.dr-baumann.nl

www.dr-baumann.be
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Een gezonde huid is een mooie huid. Een optimale verdraagbaarheid gecombi-
neerd met een optimale werking is hiervoor een eerste vereiste. Precies dit uit-
gangspunt is de basis van onze productontwikkeling en al het onderzoek van de 
afgelopen 20 jaren. Het resultaat is de wereldwijd unieke SkinIdent huidverzor-
gingslijn. 

Verdraagbaarheid is het belangrijkste kwaliteitscriterium. Enkel zo is een opti-
male positieve werking voor de huid te bereiken en kunnen we langdurige te-vre-
denheid garanderen. Gekende en beschreven allergenen zoals parfums, geur-
stoffen en bewaarmiddelen horen daarom in onze producten niet thuis. Het 
uiteindelijke doel is echter niet enkel ‚goede‘ maar wel maximale verdraagbaar-
heid. Reeds lang is het bekend dat modieuze producten die worden aangebo-
den als „natuurlijke cosmetica“, niet automatisch tot een goede verdraagbaar-
heid en werking leiden. Ook natuurlijke of natuuridentieke ingrediënten, waaronder 
conserveringsmiddelen, geurstoffen en essentiële oliën, behoren tot de voor-
naamste allergenen die de huid ziek kunnen maken en daardoor zichtbaar doen 
verouderen. Dat moet ten allen prijze vermeden worden. 

Uit de allergologische en de dermatologische vakliteratuur blijkt overduidelijk dat 
enkel stoffen die door de huid herkend worden als lichaamseigen geen allergie 
kunnen veroorzaken. De onderzoekers van Dr. Baumann SkinIdent hebben deze 
bevindingen consequent toegepast bij de ontwikkeling van het SkinIdent gam-
ma.

Dr. Baumann SkinIdent is op dit ogenblik wereldwijd de eerste en enige comple-
te huidverzorgingslijn waarvan alle producten uitsluitend bestaan uit huideigen 
stoffen en vitamines. 

Een gunstige werking op en in de huid is het tweede belangrijke kwaliteitscrite-
rium. Alle bedenkelijke ingrediënten waarvan de werking niet bewezen is of die 
een bewezen schadelijke werking hebben worden consequent uit de SkinIdent 
producten geweerd. Zo kon aan de Universiteit van Kyoto worden aangetoond 
dat de in de meeste verzorgingsproducten gebruikte conserveringsmiddelen de 
huidveroudering spectaculair doen toenemen. Anderzijds zijn er voldoende in-
grediënten waarvan de werking inzake anti-aging wetenschappelijk bewezen 
werd. In de juiste dosering zorgen deze ingrediënten, waaronder bepaalde huid-
vitamines en lichaamseigen lipiden, voor een perfecte hydratatie, de best moge-
lijke regeneratie en een optimale bescherming van uw huid. Deze bevindingen 
worden in SkinIdent consequent toegepast. 

Het resultaat is een wereldwijd unieke huidverzorging. De meest zuivere ge-
zondheidsverzorging van uw huid wordt bereikt door de toepassing van weten-
schappelijke bevindingen, het weglaten van bedenkelijke stoffen en het doelge-
richt inzetten van hoogwerkzame werkstoffen in optimale concentraties. De 
producten van SkinIdent beantwoorden daardoor volledig aan het principe van 
de beroemde schrijver Antoine de Saint-Exupéry: „Perfectie wordt niet enkel be-
reikt wanneer er niets meer toe te voegen is, maar ook wanneer er niets meer 
weg te laten valt.“

Waarom SkinIdent ook voor uw huid precies de juiste verzorging is
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Naast het handelen volgens de strengste principes in het belang van de huid van 
onze klanten is het een belangrijk streven van Dr. Baumann SkinIdent om ook zo 
ethisch als mogelijk om te gaan met milieu en dierenwelzijn. 

Milieuwelzijn, dierenwelzijn en menselijkheid zijn immers nauw met elkaar ver-
bonden. Zo publiceerde het befaamde WorldWatch Institute in 2009 een studie 
die aantoont dat 51% van de wereldwijde uitstoot afkomstig is uit de dierhoude-
rij. De voor het klimaat zo belangrijke tropische regenwouden worden massaal 
gekapt om er voedergewassen op te verbouwen. De milieuschade door 
uit-werpselen en het waterverbruik door de veeteeltsector zijn extreem.

Tegelijkertijd lijden wereldwijd ongeveer 1 miljard mensen honger. Alle 3 secon-
den sterft er een kind aan de gevolgen ervan. Dagelijks verhongeren ongeveer 
40.000 kinderen terwijl ca. 50% van de wereldwijde voedingsgewassen en 90% 
van de soja aan dieren wordt gevoerd. Het lijden van dieren voor de consumptie 
van vlees, melk en eieren zijn uitgebreid gedocumenteerd. Extreme vormen van 
misbruik en mishandeling zijn wereldwijd aan de orde van de dag voor wie het 
wil zien.

Dit wil Dr. Baumann SkinIdent niet allemaal nog erger maken. Dr. Baumann SkinI-
dent  ziet daarom volledig af van het gebruik van dierlijke ingrediënten en dierproe-
ven. Bovendien wordt bewust geen overbodig verpakkingsmateriaal rond potjes 
en fl esjes gebruikt.

Wie er bovendien voor kiest nog een stap verder te gaan en volledig van dierlijke 
ingrediënten afziet door geen vlees meer te eten, zal merken dat een evenwich-
tige plantaardige voeding een zeer positief effect kan hebben op de gezondheid 
van het lichaam en de huid. Wie hierover meer informatie zoekt kan onder meer 
terecht op de website www.provegan.info van Dr. med. Ernst Walter Henrich, 
één van de stichters van Dr. Baumann SkinIdent.
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Bionome kwaliteitskenmerken
■  Optimale werking en verdraagbaarheid door een wetenschappelijk onderbouwde keuze van ingrediënten:

 1.  SkinIdent bevat uitsluitend lichaamseigen/huididentieke werkstoffen en vitamines.

  2. SkinIdent bevat geen gekende en beschreven stoffen die allergieën kunnen veroorzaken. 

■  Vrij van bewaarmiddelen

■  Vrij van parfum, geurstoffen en etherische oliën

■ Vrij van minerale oliën

■ Vrij van dierlijke ingrediënten

■ Vrij van onnodige en milieubelastende omverpakkingen 

■  Vrij van parfum, geurstoffen en etherische oliën

■ Vrij van minerale oliën

■ Vrij van dierlijke ingrediënten

■ Vrij van onnodige en milieubelastende omverpakkingen 
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 „Perfectie wordt niet enkel bereikt 
wanneer er niets meer toe te voegen valt, maar 
ook wanneer er niets meer te verwijderen is.

   “Antoine de Saint-Exupéry
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De toestand van de huid hangt niet enkel af van de juiste huidverzorging maar ook 
van erfelijke aanleg en levenswijze, vooral dan van voeding. Het zou zonde zijn dat 
de kwalitatieve bionome huidverzorging van SkinIdent door een verkeerd voe-
dingspatroon wordt tegengewerkt of niet optimaal kan aanslaan. Een gezonde 
voeding, met de noodzakelijke bouwstoffen voor lichaam en huid, is daarom erg 
belangrijk. De dwarsdoorsnede van de huid hiernaast toont duidelijk het belang 
van een gezonde voeding aan. Een complex stelsel van bloedvaten voert gezon-
de, maar ook schadelijke stoffen uit de voeding naar de huid. De kwaliteit van de 
voedingsstoffen bepaalt dan ook uiteindelijk de gezondheid van de huid.

Schoonheidsverzorging van binnenuit – 
het belang van gezonde voeding

www.dr-baumann.nl
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Haarvaatjes

Voedingsstoffen
worden door een 
uitgebreid stelsel 
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Langs de buitenkant: SkinIdent
Gezonde anti-aging met huididentieke lipiden en vitamines.

Langs de binnenkant: Een evenwichtige 
plantaardige voedingswijze

zonder vlees, melk en eieren blijkt het allergezondste te zijn. 
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Heel eenvoudig, die voeding die volgens de meest deskundige voedingsweten-
schappers van de beste universiteiten de beste is. Het PCRM ( “Physicians 

Committee for Responsible Medicine”) is een non-profi t organisatie die pre-
ventieve geneeskunde bevordert, klinisch onderzoek doet en hogere normen voor 
ethiek en effectiviteit in het wetenschappelijk onderzoek stimuleert. De PCRM be-
veelt plantaardige voeding aan als de gezondste voeding:

“Een veganistische voeding die geen dierlijke producten bevat is zelfs nog 

gezonder dan een vegetarische voeding. Een 100% veganistische voeding 

bevat geen cholesterol en nog minder vet, verzadigde vetzuren en calorieën 

dan een vegetarische voeding, omdat het geen zuivelproducten en eieren 

bevat. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de voordelen voor de ge-

zondheid toenemen wanneer voedsel uit dierlijke bron in de voeding wordt 

verminderd, wat een veganistisch dieet tot de allergezondste voedingswijze 

maakt.”

Het is daarom niet te verwonderen dat steeds vaker goed opgeleide en intelligen-
te mensen uit de wetenschap, de economie, de politiek, de kunsten enz., uit wel-
overwogen eigenbelang de keuze maken om volledig af te zien van het eten van 
dierlijke ingrediënten. Zo legde de voormalige VS-president, Bill Clinton, in 2010 
tijdens een TV-interview zeer precies uit waarom hij uit gezondheidsoverwegingen 
besloten had enkel nog plantaardig voedsel te eten. Meer over de voordelen van 
een 100 % plantaardige voeding op de website www.provegan.info van Dr. med. 
Ernst Walter Henrich, één van de stichters van Dr. Baumann SkinIdent.

Wat is de gezondste voeding?
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Milde gelaatsreiniging – 
de perfecte voorbereiding op elke gelaatsverzorging
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Milde gelaatsreiniging – de perfecte voorbereiding op elke gelaatsverzorging

 Cleansing Milk

Deze hoogwaardige reinigingsmelk verwijdert op een uiterst milde wijze talg en 
onzuiverheden van de huid, zonder deze al te erg te ontvetten. Waardevolle 
werkstoffen als vitamine E, hyaluronzuur en lecithine hebben tegelijkertijd een 
zachte verzorgende en voedende werking. De Cleansing Milk wordt nadien met 
de Facial Tonic verwijderd. Beide SkinIdent producten vullen elkaar aan waar-
door uw huid perfect wordt voorbereid op de eigenlijke huidverzorging. Ook in 
reisverpakking verkrijgbaar.

Cleansing Milk Special  

Rijkere reinigingsmelk voor de veeleisende huid. Behalve een milde maar effec-
tieve reiniging biedt deze milk ook een aantal mild verzorgende essentiële ingre-
diënten zoals natuurlijke vitamine E, hyaluronzuur en lecithine en squaleen. 

 Facial Tonic

Dit gezichtswater verfrist en reinigt uw huid tot diep in de poriën. Door provita-
mine B5 en hyaluronzuur krijgt uw huid een ideale „voorverzorging“ en voorbe-
reiding op de hierop volgende SkinIdent verzorgingsproducten. Facial Tonic is 
perfect afgestemd op SkinIdent Cleansing Milk. Het best gebruikt u beide pro-
ducten steeds samen zodat het voordeel van de synergetische werking van 
beide preparaten volledig wordt benut. Ook in reisverpakking verkrijgbaar.

Facial Tonic Special  

Dit gezichtswater verfrist en reinigt uw huid tot diep in de poriën. Door provita-
mine B5, proline en het extra hoge gehalte aan hyaluronzuur wordt uw huid in-
tensief voorbereid op de navolgende SkinIdent verzorgingsproducten. De Facial 

Tonic Special is perfect afgestemd op de SkinIdent Cleansing Milk Special. 

www.dr-baumann.nl
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Facial Cleanser  

Een combinatie van uiterst milde wasactieve ingrediënten op basis van li-
chaams-identieke stoffen. Reinigt de huid mild en heeft een verzorgende wer-
king door lichaamseigen lipiden. 

Facial Peeling  

O/W emulsie met microfi jn calciumfosfaat voor het uiterst mild wegnemen van 
dode huidcellen. Facial Peeling heeft een langdurige regenererende werking en 
ondersteunt en versterkt de verzorgende werking van de navolgende SkinIdent 

verzorgingsproducten.
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Diepwerkzame SkinIdent basisverzorging 
met meervoudige liposomen –het  
fundament van een perfecte huidverzorging
Een hele reeks wetenschappelijke studies hebben de uitmuntende werking van liposomen 
overtuigend aangetoond. Liposomen verhogen de huidvochtigheidscapaciteit maximaal, zij 
transporteren andere huidvriendelijke stoffen zoals vitamines in de huid en zijn actief tegen 
vlekjes en onzuiverheden van de huid door hun hoge concentratie meervoudig onverzadigde 
vetzuren (vitamine F). Liposomen zijn een ingenieuze, huidvriendelijke en multifunctionele 
werkstof die ook door het Dr. Baumann SkinIdent onderzoeksteam als essentieel voor een 
efficiënte huidverzorging worden aangeraden.

www.dr-baumann.nl 
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Belangrijke gebruiksinformatie:

Gebruik enkel reinigingsproducten uit één van de Dr. Baumann SkinIdent productlijnen. 
Producten met minerale olie, conserveringsmiddelen en parfums kunnen de werking en de 
verdraagbaarheid van SkinIdent negatief beïnvloeden. Dankzij de hoge concentratie werk-
stoffen zijn de SkinIdent producten bijzonder rijk en daardoor ook zuinig in gebruik. Door-
gaans moet slechts 1/4 gebruikt worden van de hoeveelheid die u gewend bent van ande-
re huidverzorgingsmerken.
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Diepwerkzame SkinIdent basisverzorging met meervoudige liposomen –
het fundament van een perfecte huidverzorging

 Liposome Vitamin

 Door het hoge gehalte aan hydraterende meervoudige liposomen, vitamine E, 
D-panthenol in de vorm van provitamine B5, vitamine A, vitamine C, biotine in de 
vorm van vitamine H, allantoine en hyaluronzuur, wordt de huid actief verzorgd, 
hoogwerkzaam beschermd en hersteld. Liposome Vitamin is uitstekend ge-
schikt voor alle huidtypes. Bijzonder aanbevolen bij de voortijdig verouderende 
huid. Voor bescherming tegen omgevingsinvloeden, regeneratie en verhoging 
van het vochtigheidsgehalte. Dit product wordt ook met groot succes ingezet bij 
de verzorging van puistjes en de onzuivere huid.

Liposome Vitamin Super

  Een ware zegen voor de extreme probleemhuid met schrale plekken, een ver-
stoorde barrièrefunctie, schilfervorming en roodheid. Huidvriendelijke vitamines 
zoals natuurlijke vitamine E, vitamine A, D-panthenol (provitamine B5), vitamine 
B12, vitamine C en biotine (vitamine H), brengen de huid weer in evenwicht, be-
schermen ze en optimaliseren de relatieve huidvochtigheid. Door het zeer hoge 
gehalte aan vitamines heeft Liposome Vitamin Super een rozerode kleur, die ech-
ter verdwijnt bij het inmasseren in de huid.

 Liposome Ceramid

  Dit waardevolle preparaat onderscheidt zich door de hoogwerkzame meervoudi-
ge liposomen, urea, ceramides, hyaluronzuur en vitamine E. Hierdoor wordt de 
barrièrefunctie van de epidermis versterkt en het vochtigheidsgehalte van de huid 
sterk verhoogd. Vitamine E beschermt de huid actief tegen omgevingsinvloeden 
zoals UV-straling. Liposome Ceramid is geschikt voor elk huidtype. Het wordt 
bijzonder aanbevolen bij een vocht- en vetarme huid met een verminderde barri-
èrefunctie van de hoornlaag met schilfervorming. Deze barrièrefunctie kan be-
schadigd zijn door een foute huidverzorging, omgevingsfactoren, het natuurlijke 
verouderingsproces van de huid, medicatie enzovoort.

www.dr-baumann.nl
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 Het gebruik van de SkinIdent liposomenproducten

Voor een vette tot normale huid is het voldoende om na de reiniging al-
leen het liposomenproduct te gebruiken, zeker bij warmere weersom-
standigheden. Voor een normale tot droge huid, en zeker bij kouder weer, 
moet na de liposomen best nog één van de hierna beschreven SkinIdent 
crèmes worden opgebracht.

 Liposome Super

 Zonder twijfel het toppreparaat uit de Dr. Baumann SkinIdent liposomenreeks. In 
Liposome Super verenigen zich alle voordelen van de beide producten Liposome 

Ceramid en Liposome Vitamin. Extra werkzaamheid verkrijgt Liposome Super 
door het waardevolle phytosphingosine dat voor een goede huidwerking van 
groot belang is. Liposome Super is het perfecte verzorgingsproduct voor elk 
huid-type en voor elke probleemhuid.

 Liposome Light

Dit speciale preparaat is afgestemd op de gemengde tot zeer vette huid maar 
ook zeer geschikt bij warm weer en hoge luchtvochtigheid. Meervoudige liposo-
men,vitamine E, vitamine A en hyaluronzuur beschermen en herstellen de huid. 
Ook geschikt bij puistjes of onzuiverheden.
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SkinIdent gelaatscrèmes – de vervolmaking van 
een perfecte huidverzorging
Alle SkinIdent gelaatscrèmes kunnen worden aangebracht zonder eerst een liposomenpro-
duct te gebruiken. Nochtans verdient dit toch de voorkeur omwille van de maximaal hydrate-
rende meervoudige liposomen en andere waardevolle ingrediënten van de SkinIdent liposo-
menpreparaten. Liposomen optimaliseren bovendien het indringen van de vitamines en 
andere huidvriendelijke werkstoffen. Deze bijkomende voordelen zijn een extra weldaad voor 
de gezondheid en de schoonheid van uw huid.
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Belangrijke gebruiksinformatie:

Gebruik a.u.b. geen vreemde reinigings- of verzorgingsproducten. Producten met on-
gunstige ingrediënten zoals minerale olie, conserveringsmiddelen en parfums kunnen uw 
huid nadelig beïnvloeden en de positieve werking van SkinIdent verminderen of zelfs hele-
maal teniet doen. Dankzij de hoge concentratie werkstoffen zijn de SkinIdent producten 
bijzonder rijk en daardoor ook zuinig in gebruik. Doorgaans moet slechts 1/4 gebruikt 
worden van de hoeveelheid die u gewend bent van andere huidverzorgingsmerken.
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Öko-test 08/04

Vitamin Cream
Testoordeel: 

„zeer goed“



 Ceramid Cream for oily and normal Skin

 Een prachtige crème voor de vette tot normale huid. Hij bevat hoogwerkzame 
ceramides, urea, lecithine en hyaluronzuur om de barrièrefunctie van de huid te 
versterken en ze tegen uitdrogen te beschermen.

 Ceramid Cream for dry Skin

Deze fantastische crème bevat dezelfde hoogwerkzame ceramides, urea, leci-
thine en hyaluronzuur om de barrièrefunctie van de huid te versterken en ze te-
gen uitdrogen te beschermen. Deze crème is echter beduidend rijker zodat hij 
bijzonder geschikt is voor de droge huid.

  Vitamin Cream for oily and normal Skin

In deze hoogwerkzame crème beschermen en regenereren de vitamines E, A, C, 
H (biotine) en provitamine B5 (D-panthenol) de huid. Dit wordt door de aanwezig-
heid van lecithine, allantoine en hyaluronzuur effectief ondersteund. Deze versie is 
ideaal voor de vette tot normale huid.

  Vitamin Cream for dry Skin

  In deze hoogwerkzame crème beschermen en regenereren de vitamines E, A,C, 
H (biotine) en provitamine B5 (D-panthenol) de huid. Dit wordt door de aanwe-
zigheid van lecithine, allantoine en hyaluronzuur effectief ondersteund. Deze ver-
sie is rijker en daardoor ideaal voor de droge huid.

Vitamin Cream Super

Een fantastisch preparaat voor de extreme probleemhuid met schrale plekken, 
een verstoorde barrièrefunctie, schilfervorming en roodheid. Huidvriendelijke vi-
tamines zoals natuurlijke vitamine E, vitamine A, D-panthenol (provitamine B5), 
vitamine B12, vitamine C en biotine (vitamine H), brengen de huid weer in even-
wicht, beschermen ze en optimaliseren de relatieve huidvochtigheid. Door het 
zeer hoge gehalte aan vitamines heeft de Vitamin Cream Super een rozerode 
kleur. Deze is niet meer zichtbaar na inmasseren van het product.
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SkinIdent gelaatscrèmes
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Super Cream – Voor de meest veeleisende huid

 Super Cream for oily and normal Skin

Als zeer belangrijk SkinIdent topproduct verenigt de Super Cream de voorde-
len van de Ceramid Cream en de Vitamin Cream in één preparaat. Ondermeer 
door werkstoffen als ceramides en lecithine, die de barrièrefunctie van de huid 
optimaal versterken, wordt het vochtigheidsgehalte geoptimaliseerd. Dit bijzon-
dere product bevat bovendien hoogwaardige phytosphingosines die voor een 
intacte huidfunctie van groot belang zijn. Door de regenererende en bescher-
mende vitamines E, A, H, C en provitamine B5 (D-panthenol) wordt de vette tot 
normale huid heerlijk versoepeld en geactiveerd. Bijzonder aanbevolen in com-
binatie met Liposome Super.

 Super Cream for dry Skin

 Ook dit SkinIdent topproduct beantwoordt aan de allerhoogste eisen. Door 
het hogere lipidengehalte wordt de droge huid perfect verzorgd. 
SkinIdent Super Cream verenigt alle eigenschappen van Vitamin Cream en 
Ceramid Cream die beide bijzonder werkzame concentraties bevatten van vita-
mines, ceramides, lecitine enz. De hoogwaardige phytosphingosines, die voor 
een intacte huidfunctie van groot belang zijn, vervolledigen dit topproduct. U zult 
nog enthousiaster zijn wanneer u vóór de Super Cream eerst nog de Liposome 
Super aanbrengt.
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Zachte SkinIdent verzorging  
voor de huid rond de ogen

SkinIdent ampullen –  
een krachtige behandeling voor snelle resultaten
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 Eye Care Super

Een echte powerverzorging, tegen rimpeltjes, voor de gevoelige huid rondom de 
ogen. Huididentieke lipiden verzorgen de huid op een milde manier. Beschermen-
de en herstellende vitamines E, A, C, H (biotine) en provitamine B5 (D-panthenol) 
zorgen voor een zichtbaar anti-aging effect.

Eye Gel

Een ideale, vetvrije, vochtigheidsversterkende en verstrakkende gel voor de huid 
rond de ogen. Eye Gel biedt een optimaal evenwicht tussen werking en ver-
draagbaarheid.

Eye Cream 

Een weldadige, milde en verzachtende oogcrème voor alle huidtypes. Ook voor 
de bijzonder gevoelige en naar rimpels neigende huid rond de ogen. Vitamine E 
beschermt en D-panthenol, allantoine en vitamine A regenereren. Lecithine, hy-
aluronzuur en urea zorgen voor een optimaal vochtigheidsgehalte en een ople-
ving van de huid rond de ogen. Ook te combineren met de Eye Gel voor een 
optimaal resultaat.

Zachte SkinIdent verzorging voor de huid rond de ogen

www.dr-baumann.nl
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SkinIdent ampullen – een krachtige behandeling voor snelle resultaten

 Vitamin E, A, Lipid

Perfecte bescherming door natuurlijke vitamine E, optimaal herstel door vitami-
ne A en uitstekende versterking van de beschermende bovenste lipidenlaag van 
de huid door huideigen vetstoffen. Een weldaad voor elke huid, maar in het bij-
zonder voor de huid vanaf 35 jaar.

Vitamin C, H, D-Panthenol

Uniek in de ampullenverzorging: beschermende vitamine C met biotine (vitamine 
H, belangrijk voor de goede werking van de huid) en het herstellende provitami-
ne D-panthenol. Vooral aangewezen bij de normale tot vette, maar wel vochtar-
me huid met vitaminegebrek. 

Hyaluron-Urea

Hyaluronzuur en urea zijn twee uiterst belangrijke vochtigheidsfactoren voor de 
huid. Zeker samen met de liposomen van SkinIdent hebben ze een zeer sterke 
en langdurige werking. Vooral aangewezen bij normale tot vette, maar vochtar-
me huid, en ook bij psoriasis en neurodermitis.

Lecithin-Ceramid

Lecithine (phospholipiden) en ceramides zijn essentiële werkstofffen voor de be-
scherming en de gezondheid van de huid. Met deze ampulle bereikt u, samen 
met de liposomen van SkinIdent, een versterking van de natuurlijke bescher-
mingsfuncties van de huid. Vooral aangewezen bij een vetarme tot schrale en 
schilferige droge huid.
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SkinIdent maskers –  
de perfecte aanvulling van uw dagelijkse verzorging

SkinIdent lichaamsverzorging –  
Een verzorgde en gezonde huid is gewoon mooier en 
aantrekkelijker
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Liposome-Vitamin-Ceramid Mask 

Meervoudige liposomen doen het vochtigheidsgehalte van de huid toenemen. 
Ceramides versterken de barrièrefunctie van de bovenste huidlaag. Allantoine 
en de vitamines D-panthenol, E, A en C beschermen en regenereren de huid. 
Uw huid krijgt alles wat ze nodig heeft van dit hoogwaardige masker, waardoor 
ze er duidelijk strakker en gezonder zal uitzien. Regelmatig gebruik is aanbevo-
len.

Cream Mask for normal and dry Skin

Kostbare lichaamsidentieke lipiden verzorgen de huid en maken haar heerlijk 
soepel. Vitamine E beschermt de huid terwijl D-panthenol en allantoine haar 
regenereren. Hyaluronzuur optimaliseert het vochtigheidsgehalte. Weldadig ver-
zorgend en verzachtend effect bij regelmatig gebruik. Vooral geschikt voor de 
normale en droge huid.

Body Lotion

De SkinIdent Body Lotion is voor iedere huid geschikt en zou na iedere douche 
of bad aangebracht moeten worden om de huid te beschermen en te verzorgen. 
Huidvriendelijke lipiden zoals lecithine en cholesterol verzorgen, samen met 
hoogwaardig hyaluronzuur en urea, de huid. De voor de huid zo waardevolle 
pro-vitamine B5 (D-panthenol) en vitamine E beschermen de huid en optimalise-
ren haar vochtigheidsgehalte. Het resultaat is een prachtig verzorgde en aantrek-
kelijke huid. Ook in reisverpakking verkrijgbaar.

Body Lotion Vitamin  

Een fantastisch preparaat voor de extreme probleemhuid met schrale plekken, 
een verstoorde barrièrefunctie, schilfervorming en roodheid. Huidvriendelijke vi-
tamines zoals natuurlijke vitamine E, vitamine A, D-panthenol (provitamine B5), 
vitamine B12, vitamine C en biotine (vitamine H), brengen de huid weer in even-
wicht, beschermen ze en optimaliseren de relatieve huidvochtigheid. Een mooie, 
verzorgde huid is het resultaat. Door het zeer hoge gehalte aan vitamines heeft 
de Body Lotion Vitamin een rozerode kleur. Deze verdwijnt na het inmasseren.

SkinIdent maskers – de perfecte aanvulling van uw 
dagelijkse verzorging

SkinIdent lichaamsverzorging – Een verzorgde en 
gezonde huid is gewoon mooier en aantrekkelijker



29

De ultieme huidverzorging.

Body Lotion Super 

Ook dit SkinIdent topproduct beantwoordt aan de allerhoogste kwaliteitseisen. 
Hoge concentraties lipiden zoals squaleen en lecithine verzorgen de huid, samen 
met hoogwaardig hyaluronzuur en urea. Huideigen vitamine E, vitamine A en 
provitamine B5 (D-panthenol) beschermen en herstellen de huid, met een snel 
zichtbaar resultaat.

Body Lotion Vitamin Super

Een extra voedend preparaat voor de extreme probleemhuid met schrale plek-
ken, een verstoorde barrièrefunctie, schilfervorming en roodheid. Huidvriendelijke 
vitamines zoals natuurlijke vitamine E, vitamine A, D-panthenol (provitamine B5), 
vitamine B12, vitamine C en biotine (vitamine H), brengen de huid weer in even-
wicht, beschermen ze en optimaliseren de relatieve huidvochtigheid. Een mooie, 
verzorgde huid is het resultaat.

Hand Care 

Hoogwaardige lotion voor de handen met verzorgende, huididentieke lipiden en 
vitamines. Geschikt voor alle huidtypes. Ook voor de ruwe, schilferige huid. Trekt 
onmiddellijk in en veroorzaakt geen vetvlekken. Zelfs niet op papier!

Shower Gel  

Uiterst milde wasactieve ingrediënten zorgen voor een poriëndiepe reiniging. Te-
gelijkertijd wordt de huid voelbaar verzorgd met hyaluronzuur en urea.

Foot Care

Intensieve verzorging voor de sterk verhoornde, droge en ruwe huid van de voe-
ten. Door de hoge concentratie ureum wordt de huid weer soepel en glad.

Lip Balm 

Rijke, niet vettende lippencrème voor de verzorging van gevoelige lippen. Vita-
mine E, proline en hyaluronzuur garanderen een langdurige bescherming tegen 
uitdrogen, zowel in de zomer als in de winter.

Lip Balm Vitamin

Rijke, niet vettende lippencrème die aan de allerhoogste eisen voldoet. Voor de 
verzorging van gevoelige lippen. Huidvriendelijke vitamines zoals natuurlijke 
vitamine E, vitamine A, D-panthenol (provitamine B5), vitamine B12, vitamine C 
en biotine (vitamine H), brengen de huid van de lippen weer in evenwicht, be-
schermen ze en optimaliseren de relatieve huidvochtigheid. Zachte, verzorgde 
lippen zijn het resultaat. De Lip Balm Vitamin is roze maar kleurt de lippen niet.



www.dr-baumann.nl 

www.dr-baumann.be

SkinIdent haarverzorging –  
gezond haar tot in de puntjes

SkinIdent zonproducten –  
Gezond en langer bruin, ook zonder zon
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Shampoo dry Hair

Een combinatie van milde wasactieve ingrediënten op basis van lichaamsiden-
tieke werkstoffen zorgt voor een uiterst milde reiniging die de hoofdhuid ontziet, 
verzorgt en beschermt. De aminozuren L-proline, hyaluronzuur en betaïne bren-
gen het haar in conditie. D-Panthenol en lichaamsidentieke lipiden verzorgen het 
haar en de hoofdhuid. Bijzonder geschikt voor dik, kort haar. Ook voor mannen 
aan te bevelen.

Shampoo normal and oily Hair

Wasactieve ingrediënten op basis van lichaamseigen werkstoffen garanderen 
een uiterst milde reiniging. De aminozuren L-proline, hyaluronzuur en betaïne 
brengen het haar in conditie. D-Panthenol en lichaamsidentieke lipiden verzor-
gen het haar en de hoofdhuid. Geschikt voor zowel lang als kort haar. Ook voor 
fi jn en gekleurd haar. Voor zowel dames als heren.

Conditioner  

Een hoogwaardige lotion voor de intensieve verzorging van zowel haar als hoofd-
huid. Met hoog geconcentreerde werkstoffen zoals L-proline, hyaluronzuur en 
betaïne. 

SkinIdent haarverzorging – gezond haar tot in de puntjes

www.dr-baumann.nl

www.dr-baumann.be
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SkinIdent zonneproducten - Ook zonder de zon gezonder en langer bruin

Self Tanning

De SkinIdent Self Tanning lotion is ideaal indien u, ondanks het gebrek aan zon, 
een frisse bruining van de huid niet wilt missen. Dankzij de intensiverende wer-
king van de zelfbruiner hoeft u uw huid ook niet te lang aan de zon bloot te 
stellen om toch een mooie, diepbruine teint te bekomen. Een optimale gelijkma-
tige bruining van de huid wordt vooral bereikt wanneer de Self Tanning lotion 
direct na een SkinIdent liposomenproduct wordt aangebracht. 

Sun Solarium Vitamin Factor 6

De huid wordt perfect verzorgd, gehydrateerd, beschermd en voorbereid op het 
zonnebaden of op de zonnebank. Het hoge gehalte aan vitamine E biedt een 
natuurlijke UV beschermingsfactor 6. De hydraterende meervoudige liposomen 
sluizen de huidbeschermingsvitamines natuurlijke vitamine E en betacarotene 
doeltreffend in de huid. Sun Solarium Vitamin Factor 6, dat u vnl. in de zomer 
ook als een heerlijk lichte body lotion kunt gebruiken, bevordert een gelijkmatige 
bruine huidskleur. Bij risico op zonnebrand altijd aanvullend een zonnebescher-
mingsproduct gebruiken met een beschermingsfactor die aangepast is aan uw 
huidtype.

After Sun Vitamin  

Kalmeert, verfrist en herstelt de huid na het zonnebaden met een speciale werk-
stoffencombinatie. De roodheid veroorzaakt door de zon vermindert sneller en 
de intensiteit van het bruinen verbetert. Vroegtijdige huidveroudering ten gevol-
ge van de zon wordt effectief tegengewerkt.
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Al meer dan 20 jaar streven beide eigenaars, cosmeticachemicus Dr. Thomas 
Baumann en natuurgeneesheer Dr. Ernst Walter Henrich, samen naar hun doel: 
een supergezonde huidverzorging van superieure kwaliteit ontwikkelen. Van het 
begin af aan hebben zij volgens een duidelijk concept gewerkt, dat zijn doeltref-
fendheid ten volle bewezen heeft: de arts en natuurgeneesheer bepaalt wat ide-
aal is voor de huid en de cosmeticachemicus zet deze theorie om in de praktijk 
en maakt uitstekende producten in het laboratorium. Het resultaat zijn de nu 
beschikbare bionome topproducten van Dr. Baumann SkinIdent.

Bekend geworden zijn Dr. Henrich en Dr. Baumann ook als auteurs van het vak-
boek: “De beoordeling van cosmetische ingrediënten aan de hand van de IN-
CI-benamingen”. U vindt dit handige naslagwerk als gratis e-boek op onze web-
site. 

www.dr-baumann.nl

www.dr-baumann.be

Onze bedrijfspolitiek

en maakt uitstekende producten in het laboratorium. Het resultaat zijn de nu 
beschikbare bionome topproducten van Dr. Baumann SkinIdent.
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De uitzonderlijke bionome kwaliteitsstandaard is het resultaat van een continu 
en systematisch onderzoek. Dit zal zo blijven. In het belang van onze klanten 
vernieuwen wij regelmatig waar nodig de huidverzorging volgens de nieuwste 
stand van het wetenschappelijke onderzoek. Sinds vele jaren ondersteunt 
Dr. Baumann SkinIdent wereldwijd, zowel fi nancieel als via persoonlijke inzet, 
programma’s voor kinder- en dierenwelzijn. Sommige van deze programma’s 
zijn te vinden op de moederwebsite van het bedrijf: www.skinident.com.

Dr. rer. nat.
Thomas Baumann

Dr. med.
Ernst Walter Henrich

zijn te vinden op de moederwebsite van het bedrijf: www.skinident.com.
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Met bionome groeten van uw Dr. Baumann SkinIdent schoonheidsinstituut:

Belangrijk advies: koop onze producten bij voorkeur enkel in een SkinIdent AG schoonheidsinstituut na advies van een competente schoonheidsspecialiste. Dit voorkomt dat u 
producten aanschaft die niet op uw huid zijn afgestemd. Verkoop via openbare online shops op het internet is bovendien strikt verboden volgens onze algemene verkoopsvoor-
waarden. Met een niet-erkende aankoop via het internet loopt u immers het risico op een namaakproduct of een product van inferieure kwaliteit. Wij wijzen daarom elke product-
verantwoordelijkheid af voor producten die op die manier via het internet werden aangekocht. Indien u toch graag producten thuis laat leveren dan kan dat op een heel veilige 
manier. Steeds vaker bieden SkinIdent AG schoonheidsinstituten de mogelijkheid om na het initiële productadvies opnieuw te bestellen per mail of via een inlogcode op hun 
website. Op die manier bent u verzekerd van de juiste productkeuze, bestelgemak én een onberispelijke, door SkinIdent AG gegarandeerde, productkwaliteit.
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SkinIdent AG
www.SkinIdent.com

https://www.jolitaskincare.eu



