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Het kwaliteitslabel „Bionoom“ verduidelijkt niet enkel het verschil met andere cosmeticakwaliteiten 
zoals „massacosmetica“, „cosmeceuticals“ en „natuurcosmetica“. Het benadrukt ook en vooral de 
bijzondere hoge kwaliteitseisen die DR. BAUMANN COSMETIC aan zijn producten stelt. De langdu-
rige gezondheid van huid en lichaam staan bij alle beslissingen van het bedrijf centraal. Consequent 
wordt door het toepassen van dermatologische vakkennis de huid optimaal beschermd en verzorgd 
en wordt er maximaal rekening gehouden met de belangen van de mens, dier en milieu.

De bionome kwaliteitskenmerken 
voor huid-, dier- en milieuvriendelijkheid:

 ■ Zonder conserveringsmiddelen
 ■ Zonder minerale olie
 ■ Zonder dierlijke ingrediënten
 ■ Zonder overbodige verpakking
 ■ Een aangename geur zonder toevoeging van parfum*

 * Volgens de wettelijke verplichtingen wordt de aanwezigheid van essentiële oliën in  
enkele gespecialiseerde producten waar nodig vermeld op de verpakking.

Bionome kwaliteit

Succesvolle research  
voor huid en gezondheid.
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Bionome huidverzorging
De bionomie is de wetenschap van de wetten van het leven.  

Dit is voor DR. BAUMANN COSMETIC de basis voor de ontwikkeling en vervaardiging van huidverzor-
gingsproducten. Er wordt zowel rekening gehouden met het stofwisselingsproces van het menselijke 
lichaam en de huid, als met de verschillende aspecten van het milieu en het dierenwelzijn.

Doelstellingen: 

 ■  Optimale verdraagbaarheid door gebruik te 
maken van de dermatologische en weten-
schappelijke kennis over allergieën bij de 
keuze van de ingrediënten.

 ■  Gerichte keuze van de ingrediënten: enkel in-
grediënten waarvan de werking beschreven 
en aangetoond is en die een positief effect 
hebben op de huid.

 ■  Op de fysiologie en anatomie van de huid 
afgestemde ingrediënten. Dit bereikt men 

wanneer zoveel mogelijk ingrediënten een 
opbouw hebben die identiek is aan de huid 
of van nature al in ons organisme voorko-
men.

 ■  Milieuvriendelijk door het vermijden van 
overbodige verpakking.

 ■  Diervriendelijk door het weigeren van ingre-
diënten van gedode dieren en van dierproe-
ven.

www.dr-baumann.nl
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De voordelen 
van onze producten

Uitstekende verdraagbaarheid

Allergische reacties zijn nooit 100 % uit te sluiten. Toch kan door een wetenschappelijk gefundeerde 
keuze van de ingrediënten de waarschijnlijkheid van een allergie tot een minimum worden beperkt. 
Op die manier wordt de basis gelegd voor producten die uitstekend verdragen worden. Parfums, een 
aantal essentiële oliën en conserveringsmiddelen behoren tot de belangrijkste oorzaken van aller-
gieën door cosmetische producten. Ook wanneer u deze en andere allergiserende stoff en schijnbaar 
goed verdraagt, kunnen na enkele weken, maanden of jaren toch nog allergische reacties ontstaan. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat steeds meer mensen klachten hebben over allergieën. Dit risico 
kan vermeden worden. DR. BAUMANN COSMETIC heeft belangrijk wetenschappelijk onderzoek ver-
richt en ontwikkelde producten die zonder parfum toch een aangename geur hebben en zonder 
conserveringsmiddelen toch langdurig houdbaar zijn. Een lijst van de belangrijkste te vermijden al-
lergenen vindt u verderop in deze brochure op pagina 7. Kijk na of uw huidige verzorgingsproducten 
deze stoff en bevatten en beslis in het belang van uw gezondheid deze producten niet langer te ge-
bruiken. Een aantal van onze gespecialiseerde producten bevat etherische oliën. Waar dit het geval 
is wordt dit op de verpakking aangegeven. Sommige essentiële oliën hebben ondanks hun mogelijk 
allergiserende werking, ook een therapeutisch nut. We raden aan producten met zulke essentiële 
oliën enkel bij specifi eke huidproblemen, of tijdelijk als afwisseling, te gebruiken.

Wetenschappelijke vakbekwaamheid

Onze uitgangspunten zijn altijd de gezondheid van uw huid en het bereiken van resultaten. 
DR. BAUMANN COSMETIC vervaardigt producten van zeer hoge kwaliteit voor de kwaliteitsbewus-
te consument. Aan de vaak onzinnige en overdreven beweringen van de cosmeticareclame heeft 
uw huid niets. Alle besluiten worden daarom genomen door hooggekwalifi ceerde specialisten (een 
dokter en een cosmeticachemicus) op basis van wetenschappelijke feiten. 

Wetenschappelijke precisie en eerlijkheid

Wij garanderen u dat DR. BAUMANN u geen valse of overdreven beloftes maakt. Ons doel is, binnen 
de grenzen van het genetisch mogelijke, maximaal voor u en uw huid te zorgen. 

Succesvolle research 
voor huid en gezondheid.
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Gedocumenteerde  
doeltreffendheid

Met onze meervoudige liposomen worden fantastische resultaten bereikt. Ze bestaan uit dezelfde 
lipiden als de menselijke huidcellen. Deze lipiden, ceramides en andere door ons veel gebruikte 
stoffen zijn belangrijke componenten van de natuurlijke beschermingslaag van uw huid. Ze kunnen 
bovendien belangrijke werkstoffen zoals herstellende en beschermende vitamines in de huid trans-
porteren en het vochtgehalte van uw huid binnen de kortste tijd maximaal doen toenemen. (zie 
„Meervoudige liposomen“, pagina 10).

De natuur van de huid als voorbeeld 

Met de DR. BAUMANN liposomenverzorging verwent u uw huid met precies die stoffen die al van 
nature in uw huid voorkomen en daardoor zeer goed verdragen worden. Vereenvoudigd gesteld: u 
verzorgt uw huid met „huid“! Bestaat er een natuurlijkere verzorging? De criteria van andere produc-
ten, ook die van natuurcosmetica, waar vaak „natuurlijke“ conserveermiddelen, parfum en andere 
stoffen met een hoog allergiepotentieel worden gebruikt, volstaan niet voor ons. Wij stellen in het 
belang van de gezondheid van uw huid veel hogere kwaliteitseisen. Dit drukken we uit met het be-
grip „bionome schoonheidsverzorging“.

Succesvolle research  
voor huid en gezondheid.
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Zekerheid door  
natuurlijke werkstoffen

Onze producten bevatten waardevolle plantaardige natuuroliën in plaats van minerale oliën zoals 
paraffine, dat afkomstig is van aardolie. Minerale oliën worden door hun lage kostprijs zeer vaak in 
cosmetische producten gebruikt. In de gebruikelijke hogere concentraties vormen ze echter een film 
op de huid die het herstel van de natuurlijke huidbarrière kan afremmen of verhinderen. Indien met 
deze verzorging op basis van minerale olie wordt gestopt kan de huid aanvankelijk uitgedroogd en 
schraal aanvoelen. Soms vertoont ze een tijd rode vlekjes, puistjes en jeukerigheid. Het is van belang 
dat u beseft dat de oorzaak hiervan bij de vorige producten ligt. De huid is uit balans. Het is noodza-
kelijk dat uw huid de tijd krijgt om zich van de opgelopen schade te herstellen. Zet daarom de verzor-
ging met DR. BAUMANN producten zeker verder. Uw huid zal na de noodzakelijke hersteltijd terug 
voldoende vocht opnemen en haar natuurlijke zachtheid en balans naar best vermogen herwinnen 
(over het herkennen van minerale oliën, zie verder op pagina 11).

www.dr-baumann.nl
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Meervoudige liposomen –  
De bijzondere werk- en  
transportstof

Verzekerde werking

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wanneer u uw huid twee maal per dag behandelt 
met meervoudige liposomen het vochtgehalte van de huid binnen de kortste tijd enorm toeneemt. 
Deze resultaten zijn onder meer gedocumenteerd in de wetenschappelijke publicatie „Huid en liposo-
men“ (1992) van Dr. Ghyczy en medewerkers en „Beïnvloeding van de huidhydratatie door liposomen“ 
verschenen in ‘Fachmagazin SöFW’ 10/92 van Dr. Röding en medewerkers (zie grafiek bovenaan).

Fantastische eigenschappen: zowel werk- als transportstof

Liposomen zijn huididentieke stoffen, die naast hun hydraterende werking ook een belangrijke trans-
portfunctie hebben. Ze zijn in staat andere huidvriendelijke stoffen (zoals vitamine E, A en D-panthe-
nol) de huid in te sluizen.

Uitstekende verdraagbaarheid

De lipidenbouwstenen van meervoudige liposomen komen al van nature in de huid voor als deel van 
de huidcellen. Daarom worden ze ook zeer goed verdragen. Vanwege het risico ook conserveerstoffen 
en parfums in de huid te sluizen, is het voor ons vanzelfsprekend deze stoffen niet te gebruiken.

Succesvolle research  
voor huid en gezondheid.
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Het herkennen van cosmetische ingrediënten

Voor de bescherming van de consument is het een wettelijke vereiste dat de in cosmetica gebruikte 
ingrediënten op de verpakking worden vermeld (INCI). Indien u als consument niet vertrouwd bent 
met de gebruikte terminologie kunt u zich alvast behelpen met deze verklarende lijst. Zo leert u 
enkele in cosmetica veel gebruikte conserveringsmiddelen, geurstoffen en op petroleum gebaseerde 
minerale oliën herkennen, zodat u ze ook kunt vermijden, in het belang van de gezondheid van uw 
huid. Bedenk dat enkel indien uw huid langdurig gezond blijft ze ook langdurig mooi zal blijven. 

Geurstoffen: Parfum, Perfume, Parfum Mix, Fragrance, Fragrance Mix, Perubalsum.

Conserveringsmiddelen: 1,2-Dibromo 2,4-Dicyanobutane, 4-Hydroxybenzoic Acid, Benzoic Acid, 
Bronopol, Butylparaben, Cetylpyridinium Chloride, Chlorhexidine, Chlorhexidine Digluconate, Chlor-
methylisothiazolinon, Climbazole, Dehydroacetic Acid, Diazolidinyl Urea, Dibromodicyanobutan, 
Dichlorobenzyl Alcohol, Digluconate, DMDM Hydantoin, Ethylparaben, Formaldehyde, Hexamidine 
Diisethionate, Imidazolidinyl Urea, Iodpropinylbutylcarbamat, Methylchloroisothiazolinone, Methyl-
dibromo Glutaronitrile, Methylisothiazolinone, Methylparaben, Myrtrimonium Bromide, PHB-ester, 
Phenoxyethanol, Polyaminopropyl Biguanide, Potassium Sorbate, Propylparaben, Quaternium 15, 
Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Sorbic Acid, Triclosan, Zinc Pyrithione.

Op petroleum gebaseerde minerale oliën en wassen: Mineral Oil, Petrolatum (Vaseline), Paraf-
finum-Liquidum, Paraffinum-Subliquidum, Cera Microcristallina, Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ce-
resin.

Het verdient de voorkeur ook andere stoffen te vermijden die vaak leiden tot allergische reacties en/
of hormonale bijwerkingen hebben. De vakliteratuur, waaronder een recente overzichtstudie van het 
Duitse Ministerie van Volksgezondheid, noemt in dat opzicht ook nog: UV-filters als 4-Methylbenzy-
lidencampher (4 MBC), 3-Benzylidencampher (3 BC), Octyl Methoxycinnamate (OMC), Benzopheno-
ne-3 (Oxybenzon), Homosalate (Homomenthylsalicylat of HMS) en Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Ben-
zoic-Acid (OD-PABA). En ook Cocamidopropyl Betaine, Lanolin, Eucerit, Propylene Glycol, Propolis, 
Cetylstearylalcohol.

Kijk voor een volledige en actuele lijst op onze website.

Consumentenbescherming

Wij garanderen u  
dat DR. BAUMANN producten geen conserveringsmiddelen,  

parfum, minerale olie en/of paraffine of dierlijke  
ingrediënten bevatten.

www.dr-baumann.nl
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Een dagelijkse en consequente bionome verzorging is van doorslaggevend belang voor het langdu-
rig gezond houden van uw huid. De professionele salonbehandeling is slechts het startpunt waarna 
de verzorging thuis moet worden verdergezet en geperfectioneerd. Af en toe bij de schoonheidsspe-
cialiste langsgaan is echt niet voldoende. Als uw thuis gebruikte producten belangrijke tekorten 
vertonen zal uw huid op termijn ook tekorten gaan vertonen. Een salonbehandeling van 1 tot 2 uur 
kan daarbij nooit goedmaken wat bij de thuisverzorging dagelijks verkeerd wordt gedaan. 

Onze goed geïnformeerde schoonheidsspecialistes zijn experten in gezonde en effi  ciënte huidverzor-
ging. Zij kunnen u advies geven welke thuisverzorging het beste bij u past. Daarbij wordt uitgegaan 
van de behoeften van uw huid en van het seizoen. Enkel het dagelijks gebruik van de juiste werkstof-
fen en het vermijden van allerlei huidbelastende ingrediënten zal tot langdurige positieve resultaten 
leiden. 

Voor het juiste advies kunt u vertrouwen op uw DR. BAUMANN instituut en op de producten van 
DR. BAUMANN.

Belangrijk: 
dagelijkse huidverzorging

Succesvolle research 
voor huid en gezondheid.
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De perfecte voorbereiding op 
de gelaatsverzorging

Milde gelaatsreiniging
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CLEANSING MILK 
Zachte en verzorgende reinigingsmelk, geschikt voor 
alle huidtypes. Op basis van natuurlijke olie, ureum en 
vitamine E voor een diepe maar milde reiniging van 
de huid. Ook in handige reisverpakking.

CLEANSING MILK SPECIAL
Deze extra luxueuze milde reinigingsemulsie met 
hoge concentraties verzorgende werkstoff en zoals vi-
tamine E en hoogwaardige oliën is geschikt voor elk 
huidtype.

CLEANSING GEL
Milde reinigende gel met ureum en hoogwaardige 
macadamiaolie voor wie het reinigen op basis van 
schuim en water prettiger vindt of wanneer een gron-
digere ontvetting van de huid wenselijk is. Ook in han-
dige reisverpakking.

EYE MAKE UP REMOVER
Oogmake-up remover
Speciaal ontwikkeld voor een milde reiniging van de 
kwetsbare en vaak gevoelige huid rond de ogen. Het 
hoge gehalte aan hyaluronzuur, natuurlijke vitamine E 
en andere huidvriendelijke ingrediënten zorgt voor 
een bijzonder fi jne en verzorgende samenstelling.

FACIAL TONIC LOTION 
normal and oily skin
Frisse, aangename en alcoholvrije gezichtstonic voor de 
normale tot vette en gemengde huid. Versterkt de fysio-
logische pH-waarde van de huid, verwijdert de laatste 
vetrestjes en bereidt de huid zo optimaal voor op de 
volgende verzorgingsfase.

FACIAL TONIC LOTION dry skin
Frisse, aangename en alcoholvrije gezichtstonic voor 
de normale tot vette en gemengde huid. Versterkt de 
fysiologische pH-waarde van de huid, verwijdert de 
laatste vetrestjes en bereidt de huid zo optimaal voor 
op de volgende verzorgingsfase.

FACIAL TONIC LOTION SPECIAL
Een buitengewoon luxueus gezichtswater. De bijzon-
der milde en verzorgende kwaliteiten verrassen van bij 
het eerste gebruik. Het hoge gehalte aan hyaluronzuur, 
Provitamine B5 en andere huidvriendelijke ingrediën-ten 
zorgt voor een bijzonder fijne consistentie. Ook 
beschikbaar in handige reisverpakking. 

ANTI COMEDO LOTION pH 4,8
Ontsmettende alcohol-water oplossing met een 
PH-waarde van 4,8. Voor het extra ontvetten en na-
behandelen van het gelaat na het verwijderen van 
mee-eters of voor de behandeling van onzuiverhe-
den.

www.dr-baumann.nl
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Met meervoudige liposomen – 
de basis van de perfecte huidverzoring

Diep werkzame verzorging
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LIPOSOME MULTI ACTIVE ESSENTIAL
Bevat bijzonder hoge concentraties van de belangrijks-
te cosmetische werkstoff en en zorgt voor een maxima-
le hydratatie van de huid. Door zijn laag vetgehalte 
ook inzetbaar bij Rosacea.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Camomile
Bevat een hoge concentratie meervoudige liposomen, 
teunisbloemolie, jojoba-olie, vitamine A+E, provitami-
ne B5, hyaluronzuur en urea. Deze werkstoff en worden 
door de liposomen opgenomen en in de huid getrans-
porteerd. Bevat als extra werkstof kamille-olie. Kamille 
heeft een extra kalmerend eff ect op de onrustige huid.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Vitamin E+C
Zelfde werkstoff en, maar met zeer hoge concentra-
ties natuurlijke vitamine E en C in de plaats van kamil-
le. Deze vitamines beschermen uw huid extra goed 
tegen vroegtijdige huidveroudering door omgevings-
invloeden zoals UV-straling. 

LIPOSOME MULTI ACTIVE Ceramid
Zelfde werkstoff en + ceramides. Deze zijn net als de 
fosfolipiden een belangrijk bestanddeel van de gezon-
de huid en zijn vooral werkzaam in de bovenste huid-
lagen. Ceramides versterken de huidbarrière en zijn 
daardoor bijzonder eff ectief bij een droge, vetarme en 
schilferige huid. Zonder essentiële olie.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Light
Lichte liposomengel met alle belangrijke vitamines en 
natuurlijke oliën in een lichtere concentratie. Daarom 
ideaal voor de hydratatie en voeding van de vette 
huid, bij warmer weer of voor het wennen aan de zeer 
actief inwerkende meervoudige liposomen in het ge-
val van een overgevoelige huid.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Super Cure
Bevat extra hoge concentraties meervoudige liposo-
men, nanosomen, ceramides, teunisbloemolie, jojo-
baolie, vitamine A+E en D-panthenol. Een luxueuze 
verzorging die aan bijzonder hoge eisen tegemoet 
komt. Aan te bevelen wanneer men wil weten wat 
met bionome huidverzorging mogelijk is. Kan ook als 
kuurbehandeling gebruikt worden.

ACTIVE CARE
De ultieme liposomengel voor de behandeling van 
puistjes en de onzuivere huid. Waardevolle werkstof-
fen als tea tree olie, vitamine E, zinkoxide en vitami-
ne  A, zorgen bij regelmatig gebruik voor duidelijke 
resultaten. 

Lees ook de tekst over meervoudige liposomen op 
 pagina 10.

Info-Tip:

Een hele reeks wetenschappelijke studies kon overtui-
gend de vele voordelen van liposomen voor de huid 
aantonen. Liposomen hydrateren de huid en sluizen 
andere werkstoff en zoals vitamines in de huid. Door 
hun hoge gehalte aan meervoudig onverzadigde vet-
zuren (vitamine F) werken ze bovendien uitstekend 
tegen puistjes en onzuiverheden van de huid. Liposo-
men zijn een geniale werkstof die door DR. BAUMANN 
als onontbeerlijk voor een gezonde en doeltreff ende 
huidverzorging wordt gezien.

www.dr-baumann.nl
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Met 24-uurs crèmes

Bionome gelaatsverzorging
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SUPER CREAM
Hét bionome topproduct. Een rijke maar tegelijkertijd lich-
te samenstelling van oliën, vitamines, lecithine en cerami-
des (huidverwante lipides). SUPER CREAM bevat de opti-
male concentraties van net die ingrediënten die het 
DR. BAUMANN team na analyse van de huidfysiologie no-
dig acht voor een optimale compatibiliteit en werking. 
SUPER CREAM kan afzonderlijk gebruikt worden, of beter 
nog: na een variant van DR. BAUMANN LIPOSOME MULTI-
ACTIVE zoals LIPOSOME MULTIACTIVE SUPER CURE.

CREAM ESSENTIAL oily and normal skin
Voor de vette tot normale huid. 
Bevat hoge concentraties van de belangrijkste werk-
stoffen. 

CREAM ESSENTIAL dry skin
Voor de droge huid.
Bevat hoge concentraties van de belangrijkste werk-
stoffen. 

SENSITIVE super light
Voor de vette huid.

SENSITIVE oily and normal skin
Voor de vette tot normale huid.

SENSITIVE normal and dry skin
Sensitive voor de normale tot droge huid. Sensitive 
gelaatscrèmes geven de huid een zijdezacht huidge-
voel door het gebruik van jojobaolie, vitamines E en 
A, provitamine B5, lactic acid en ureum. 

SENSITIVE couperose skin
Zelfde ingrediënten als de andere Sensitive crèmes, 
maar met extra paardekastanje. Dit verstevigt de wan-
den van de bloedvaten en is daarom de juiste keuze bij 
een rode huid met neiging tot couperose.

MULTI VITAMIN LOTION
Speciale samenstelling met vitamines, teunisbloemolie en 
een geselecteerde kruidenmengeling. Hét product voor 
de huid met onzuiverheden en puistjes.

INTENSIVE color light
Niet-dekkende, licht gekleurde romige crème met als 
basis de INTENSIVE for normal and combination skin. 
Door het gebruik van niet-chemische minerale kleurpig-
menten krijgt de huid een egalere en frissere teint.

INTENSIVE color medium
Niet-dekkende, licht gekleurde romige crème met als 
basis de INTENSIVE for normal and combination skin. 
Door het gebruik van niet-chemische minerale kleur-
pigmenten krijgt de huid een egalere en frissere teint.

INTENSIVE color dark
Niet-dekkende, donker gekleurde romige crème met als 
basis de INTENSIVE for normal and combination skin. 
Door het gebruik van niet-chemische minerale kleurpig-
menten krijgt de huid een egalere en frissere teint.

INTENSIVE normal and combination skin
Voor de normale tot gemengde huid. INTENSIVE crè-
mes voelen voller en romiger aan dan de SENSITIVE 
crèmes doordat naast werkstoffen als jojobaolie, ure-
um, provitamine B5, vitamine A, C en E ook sheabutter 
(beurre de karité) wordt toegevoegd.

INTENSIVE dry skin
Voor de droge huid. INTENSIVE crèmes voelen voller 
en romiger aan dan de SENSITIVE crèmes doordat 
naast werkstoffen als jojobaolie, ureum, provitamine 
B5, vitamine A, C en E ook sheabutter (beurre de ka-
rité) wordt toegevoegd.

INTENSIVE very dry skin
Romige intensieve verzorging voor de zeer droge, 
schilferige huid met alle reeds hierboven genoemde 
werkstoffen. Ook geschikt als bescherming tegen 
schrale winterkoude of als extra voedende halscrème.

INTENSIVE LOTION
Zeer rijke verzorgende lotion met extra teunisbloemo-
lie, vitamine A en ureum voor de zeer intensieve ver-
zorging van de droge en ruwe gezichtshuid. Ook ide-
aal wanneer een vloeibare textuur boven een vaste 
textuur wordt gewenst. Zeer doeltreffend bij eczeem 
en psoriasis en handig als voedende gezichts- en 
lichaamsmassage crème. 

www.dr-baumann.nl
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De powerverzorging 
voor een snel zichtbaar resultaat

Ampullen
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HUMIDITY  
Vochtigheidsampul
Vochtigheidsmengeling met hyaluronzuur, sorbitol, 
ureum, panthenol, lactic acid en natriumlactaat. 
Hyaluronzuur verhoogt het vochtigheidsgehalte van 
de beschermende hydrolipidenlaag van de huid. Het 
verstrakkende effect van hyaluronzuur en zijn excepti-
onele compatibiliteit met de huid rond de ogen, ma-
ken dit product een ideale oogverzorging, alleen, of in 
combinatie met de EYE GEL of CREAM.

HYALURON  
Bio-hyaluronzuurampul
Bevat dezelfde ingrediënten als de vorige ampulle, 
maar in andere verhoudingen. Het sterke vochtig-
heidsverhogende en huidverstrakkende effect van 
hyaluronzuur maken dit concentraat ideaal bij elasti-
citeitsverlies en vochtarme huid.

VITAMIN E  
Natuurlijke Vitamine E opgelost in een  
Hyaluronzuurgel
Beschermende mengeling van natuurlijke vitamine E, 
panthenol en ureum opgelost in een gel van hyalu-
ronzuur. Voor de extra bescherming van de veeleisen-
de aan de zon blootgestelde en droge huid. Panthe-
nol en ureum maken dit concentraat bovendien zeer 
geschikt voor de oudere huid en huidtypes die neigen 
naar zonneallergie en pigmentvlekken. Deze ampulle 
zou bij de gevoelige huid voor elk zonnebad of elke 
zonnebank moeten worden aangebracht. 

Maskers en ampullen spelen in de verzorging met DR. 
BAUMANN producten een belangrijke rol. Ze maken 
het mogelijk om, zeker in samenwerking met de lipo-
somenpreparaten, huidproblemen nog efficiënter en 
sneller aan te pakken. Dankzij de werkstofampullen 
kan de door de schoonheidsspecialiste begonnen 
(kuur-) behandeling thuis doeltreffend worden ver-
dergezet. Wilt u nog meer resultaat? Vraag uw 
schoonheidsspecialiste dan om advies.

VITAMIN E 100 % Natural Source  
Natuurlijke vitamine E ampul, onverdund
Niet opgeloste, dus 100 % pure natuurlijke vitamine E. 
Vitamine E wordt in de huid opgeslagen en beschermt 
haar uitstekend tegen UV-straling. Het gebruik geduren-
de enkele weken voor het zonnebaden vermindert de 
kans op zonneallergie. Vitamine E heeft een kalmerende 
werking en herstelt de huid sneller na zonnebrand, irrita-
ties en harsen. Deze honingachtige vitamine-ampul kan 
goed gemixt worden met andere DR. BAUMANN pro-
ducten.

VITAMIN A  
Vitamine A ampul
Werkstofconcentraat met de herstellende vitamine A 
opgelost in een gel van hyaluronzuur. Wetenschappelij-
ke studies tonen aan dat vitamine A bij langdurig en 
regelmatig gebruik in staat is beschadigde huidcellen te 
herstellen en het collageengehalte – dus de stevigheid 
van de huid  – te versterken. UV-straling kan de huid 
sterk uitdrogen wat door vitamine A en hyaluronzuur 
wordt tegengegaan. Zo wordt het ontstaan van vroeg-
tijdige rimpels tegengewerkt. Ideaal na de zon, en bij 
vroegtijdig door de zon verouderde en rimpelige huid.

Interessante wetenschappelijke informatie over

Natuurlijke vitamine E
Natuurlijke vitamine E (d-alfa-tocopheryl acetate) heeft 
vele voordelen voor de huid. Wetenschappelijk onder-
zoek wees uit dat het 8 maal werkzamer is dan de veel 
goedkopere en daardoor in cosmetica doorgaans gebruik-
te synthetische vitamine E. Natuurlijke vitamine E ver-
hoogt het vochtigheidsvermogen van de hoornlaag wat 
leidt tot een verbeterd huidoppervlakterelief. Het werkt 
kalmerend, verbetert de noodzakelijke enzymactiviteit in 
de huid, beschermt tegen de schadelijke werking van vrije 
radicalen, herstelt de door UV-straling beschadigde huid-
cellen en het vertraagt door dat alles het verouderings-
proces. Bij regelmatig dagelijks gebruik wordt er een re-
servevoorraad in de huid opgeslagen. Daardoor krijgt de 
huid een natuurlijke lichbeschermingsfactor SPF 3. Dit 
betekent dat de huid zonder bijkomende bescherming 
zelf al 2/3 van de zonnestraling neutraliseert, wat bij een 
normale dagelijkse belasting door de zon voldoende be-
scherming biedt. Bijna alle DR. BAUMANN producten be-
vatten daarom hoge concentraties vitamine E. In het be-
lang van uw huid!

www.dr-baumann.nl
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Ampullen LECITHIN  
Lecithine ampul
Fosfolipiden uit lecithine met macadamiaolie. Ideaal 
bij een sterk verhoornde huid met vastzittende mee-
eters of comedonen. 

AFTER AHA PEELING  
AHA nabehandelingsampul
Kalmerende en herstellende ampul met vitamine C en 
lecithine. Ideaal voor de geïrriteerde, rode huid, bij-
voorbeeld na een fruitzuurbehandeling, om de lipiden-
beschermingsmantel van de huid te herstellen.

JOJOBA
Jojobaolie ampul
Zijdezacht en huidbeschermend werkstofconcentraat 
met 100 % zuivere, koud geperste en onverdunde jojo-
ba-olie van uitstekende kwaliteit. Omdat jojoba-olie erg 
lijkt op de menselijke huidtalg kan deze ampulle regel-
matig als extra worden gebruikt voor het verzachten 
van de ruwere, droge en vetarme huid. Omdat pure jo-
joba-olie op de huidoppervlakte blijft glimmen, is het 
aan te bevelen dit verder niet-vette concentraat enkel 
gedurende de nachtrust aan te brengen.

EVENING PRIMROSE OIL  
Teunisbloemolie ampul 
Pure, zuivere, onverdunde teunisbloemolie met een 
hoge concentratie gamma-linolzuur, voor de droge, 
ruwe en schilferige huid. Ook bijzonder waardevol 
voor de verzorging van neurodermitis, eczeem en 
psoriasis. Omdat het niet branderig aanvoelt kan de 
verzorging van de gewonde, beschadigde of overge-
voelige huid soms beter begonnen worden met de 
pure teunisbloemolie-ampul, eventueel aangevuld 
met de CERAMIDE-ampul. Nadat de huid voldoende 
hersteld is en minder gevoelig reageert kan dan wor-
den overgeschakeld naar een meer volledige verzor-
ging met liposomen en crème. Teunisbloemolie kan 
ook aan de voeding worden toegevoegd. 2-3 druppels 
teunisbloemolie per dag is dan voldoende.

HORSE CHESTNUT 
Paardekastanje ampul
Samen met de andere waardevolle werkstoffen regu-
leert paardekastanje-extract de doorbloeding van de 
huid en versterkt het de wanden van de oppervlakkige 
bloedvaten. Roodheid rond bijvoorbeeld de neus en aan 
de wangen kan daardoor zichtbaar verminderen. Het 
verder uitbreiden van couperose wordt tegengegaan. 
Deze ampul is daarom zeer geschikt voor de rode, naar 
couperose neigende huid.

CERAMIDE  
Bio-Ceramide ampul
Ondanks een rijke bionome huidverzorging kan de huid 
toch nog droog, vlekkerig en schilferig blijven door een 
gebrek aan ureum en huidlipides als ceramides. Dit ge-
brek kan ontstaan door veroudering, omgevingsinvloe-
den, ziekte, een onvolledige voeding enz. Dit concen-
traat versterkt de huidbarrière met ceramides, ureum en 
hyaluronzuur en kan voor het herstel van de ruwe, ge-
barsten en schilferige huid het verschil maken. Ook ge-
schikt als aanvullende verzorging bij neurodermitis en 
psoriasis.

HERB VITAL Kräuter-Vital  
Kruidenmengeling ampul
Kalmerende kruidenmengeling met kamille voor de 
behandeling van de geïrriteerde, rode, droge en onzui-
vere huid met neiging tot ontstekingen en puistjes.

Ampullen - de snelle weg naar een 
mooiere huid
Werkstofconcentraten kunnen het verschil maken op het 
ogenblik dat de normale dagelijkse verzorging niet 
voldoende resultaat geeft. Bespreek in dat geval met uw 
schoonheidspecialiste de mogelijkheden van een extra 
aanvullende verzorging voor uw huid. Een uitgebreid 
gamma aan actieve concentraten biedt voor elk huidtype 
de passende “finishing touch”. Zij kunnen gebruikt wor-
den als kuurbehandeling, als aanvulling op de dagelijkse 
verzorging of bij een speciale, eventueel tijdelijke, be-
hoefte van de huid. De doseerampullen van DR. BAU-
MANN maken een juiste dosering mogelijk en kunnen na 
elk gebruik weer luchtdicht worden afgesloten.
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ALOE VERA  
Aloe Vera ampul
Hydraterende en kalmerende mengeling voor de be-
handeling van de droge, rode en geïrriteerde huid met 
aloë vera gel, hyaluronzuur en ureum.

ALOE VERA PLUS  
Aloe Vera Plus ampul
Kalmerende en vochtvasthoudende mengeling voor 
de zeer droge, geïrriteerde en aan de zon blootgestel-
de huid. Met aloë vera gel, aloë vera extract, hyaluron-
zuur, ureum, natuurlijke vitamine E, en vitamine A 
en C.

www.dr-baumann.nl
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Effi  ciënte bionome huidverzorging

Ook voor de moderne man
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Eenvoudig en efficiënt
De schoonheids- en gezondheidsbewuste man wordt 
geadviseerd niet te wachten tot de eerste schade 
zichtbaar wordt. Het verdient aanbeveling de huid zo 
lang mogelijk in de best mogelijke toestand te hou-
den door te reinigen én meteen ook te scheren met 
DR. BAUMANN CLEANSING GEL, CLEANSING MILK of 
CLEANSING MILK SPECIAL in de plaats van de gebrui-
kelijke scheercrème. CLEANSING MILK moet iets lan-
ger inwerken om de baard zacht genoeg te maken. 
Om de huid goed te bevochtigen en voor te bereiden 
op de hydraterende en beschermende LIPOSOME 
MULTI ACTIVE behandeling, wordt aangeraden na te 
reinigen met één van de DR. BAUMANN FACIAL TO-
NIC LOTIONS.

De perfecte verzorging na het scheren
Na het reinigen/scheren is het belangrijk een op de 
huid aangepaste versie van de LIPOSOME MULTI 
 ACTIVE aan te brengen om de lipiden die bij het sche-
ren verloren gingen weer aan te vullen. Zo kan de huid 
haar natuurlijke herstellende krachten optimaal laten 
werken en wordt ze beschermd tegen vochtverlies en 
schadelijke invloeden. Men gebruikt LIPOSOME MULTI 
ACTIVE LIGHT voor de behandeling van een vette tot 
normale huid, LIPOSOME MULTI ACTIVE MIT KAMILLE 
voor een onrustige en overbelaste huid, ACTIVE CARE 
voor de onzuivere huid met puistjes, LIPOSOME  MULTI 
ACTIVE VITAMIN E + C voor de huid die extra bescher-
ming nodig heeft en LIPOSOME MULTI ACTIVE SUPER 

CURE voor de veeleisende huid.

Douchen en haarverzorging
De moderne man doucht vaak en overvloedig. Dit bete-
kent een regelmatige, maar onnodige belasting van de 
huid. We raden daarom aan te overwegen om over te 
stappen op de DR. BAUMANN SHOWER AND BATH. 
Hetzelfde advies geldt voor de haarverzorging: DR. BAU-
MANN SHAMPOO en CONDITIONER zijn doeltreffende 
bionome producten voor het haar.  DR.  BAUMANN  HAIR 
REVITALIZING LOTION kan aanvullend de haarwortels 
verstevigen om haarverlies te voorkomen.

Sport, zon en voeten
Tijdens het sporten in de zomer en bij overdadig zwe-
ten is de olievrije SUN GEL SPF 10 een echte aanrader. 
Bij sterke zonnestraling zijn de bionome SUN LOTIONS 
SPF 20 en 30 te verkiezen boven niet-bionome produc-
ten. De lippen worden goed verzorgd en beschermd 
door de DR. BAUMANN LIP STICK SPF 7. DR. BAUMANN 
SELF TAN zorgt voor een mooie, gezonde, natuurlijk 
ogende en egale bruine tint met of zonder zon. Om 
voetschimmels en -geurtjes tegen te gaan, of de voe-
ten te verzorgen tijdens of na het sporten, is de DR. 
BAUMANN FOOT CREAM met tea tree een fijn en doel-
treffend product. Droge en ruwe handen en voeten 
kunnen worden behandeld met de klovencrème DR. 
BAUMANN CHAPS CREAM. De lichtere gevallen met de 
fijne DR. BAUMANN HAND CREAM.

De huid van vrouwen en mannen is, op enkele de-
tails na, zoals dikte en talgproductie, identiek in op-
bouw en functie. Ze moet bij vrouw én man dan ook 
op dezelfde manier worden verzorgd, uitgaande van 
het huidtype en de toestand van de huid. Principieel 
anders ontwikkelde producten zijn daarom overbo-
dig. Bij mannen blijft de talgproductie na de leeftijd 
van dertig jaar relatief sterk, terwijl dat bij vrouwen 
eerder begint af te nemen. Vrouwen moeten daarom 
doorgaans wat rijkere crèmes gaan gebruiken om de 
ontstane tekorten aan te vullen. Bij mannen daaren-
tegen kan de huid dagelijks sterk worden belast en 
uitgedroogd door scheren, door het gebruik van 
niet-bionome scheercrèmes en alcoholhoudende af-
tershaves. Dit alles wil echter niet zeggen dat huid-
verzorgingsproducten voor mannen anders moeten 
worden samengesteld dan voor vrouwen. 

www.dr-baumann.nl
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De perfecte vervollediging van de 
gelaatsverzorging

Maskers
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LIPOSOME MASK
Hydraterend en verzachtend masker met meervoudi-
ge liposomen, aloë vera, macadamia-olie, natuurlijke 
vitamine E, vitamine A, en provitamine B5. Fijne 
droogtelijntjes die het gevolg zijn van dehydratatie 
worden effi  ciënt tegengegaan. Verharde talg en mee-
eters worden met de tijd steeds beter opgelost. De 
huid wordt zuiverder, elastischer en aantrekkelijker. 
De teint wordt frisser.

ALOE VERA MASK
Kalmerend en verfi ssend gelmasker voor de belaste, 
geïrriteerde, jeukerige, rode of onzuivere huid. Met 
aloë vera en een kruidenmengeling van onder meer 
bonenkruid, rozemarijn, kamille en basilicum zeer ge-
schikt voor na het zonnebaden en voor het verfrissen 
en behandelen van de zonverbrande huid. Reguleert 
ook de talgproductie en is bijzonder geschikt bij acne.

CREAM MASK 
normal, dry and very dry skin
Zuiverend masker voor de vetarme, droge huid. Met 
kaoline, jojoba-olie, sheabutter, vitamine C en basili-
cumolie. Heeft een vuilabsorberende, reinigende, ver-
zachtende en sterk kalmerende werking.

CREAM MASK 
oily and impure skin
Zuiverend masker voor de vette huid. Kiezelgoer, kao-
line, jojoba, sheabutter, vitamine C en kamille geven 
dit masker een kalmerende, reinigende en vetabsor-
berende werking. De huid wordt soepeler en voelt op 
de duur duidelijk minder vet aan.

Maskers verwennen, ontspannen en verzorgen. De 
maskers van DR. BAUMANN voldoen aan de indivi-
duele behoeften van een intensieve huidverzor-
ging. De werking ervan wordt nog extra versterkt 
door vooraf een werkstofampul aan te brengen.

www.dr-baumann.nl
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Zacht en mild

Verzorging van de oogcontour
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Het gecombineerde gebruik van eerst de (verstrak-
kende) EYE GEL en dan de (verzachtende) EYE CREAM 
heeft zich in vele gevallen als bijzonder doeltre� end 
bewezen.

Gebruikstip:

EYE CREAM
Bijzonder milde verzorging voor de huid rondom de 
ogen. 
Voedende en zachte oogcrème met jojobaolie, vitami-
ne A, C, E en D-panthenol. Werkt op een milde maar 
doeltreff ende wijze de fi jne lijntjes rond de ogen te-
gen.

EYE GEL
Vetarme verstrakkende gel zonder olie. 
Met ceramides, hyaluronzuur en vitamine E voor een 
betere vochtigheid en elasticiteit van de huid rond de 
ogen. Door de vetvrije samenstelling ook ideaal als ba-
sis voor make-up en voor de overgevoelige huid met 
rosacea die geen vetstoff en verdraagt.

EYE MAKE UP REMOVER
Oogmake-up remover
Speciaal ontwikkeld voor een milde reiniging van de 
kwetsbare en vaak gevoelige huid rond de ogen. Het 
hoge gehalte aan hyaluronzuur, natuurlijke vitamine E 
en andere huidvriendelijke ingrediënten zorgt voor een 
bijzonder fi jne en verzorgende samenstelling.

www.dr-baumann.nl
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Een verzorgde huid is eenvoudigweg veel 
aantrekkelijker

Lichaamsverzorging
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Essentiële of etherische oliën hebben vaak positieve 
therapeutische eigenschappen. Ook voor de huid. Ze 
zijn uitstekend geschikt om de lucht te aromatiseren, 
om te gebruiken in een massageolie of om te mengen 
met andere DR. BAUMANN producten. 

Gebruikstip:

HAND CREAM
Uitstekende handcrème met hoogwaardige verzor-
gende oliën en vitamines. Beschermt de zwaar belas-
te huid van de handen tegen uitdrogende reinigings-
ubstanties en voorkomt een vroegtijdige veroudering 
van de huid. Trekt onmiddellijk in en veroorzaakt 
geen vetvlekken. Zelfs niet op papier!

NAIL AND CUTICLE OIL
Nagelolie voor de intensieve verzorging van de nagels 
en de nagelriemen.

SHOWER AND BATH
Grondige doch zachte reiniging van het lichaam met 
zeer milde reinigingssubstanties en ureum, zonder mi-
nerale olie en de bekende hoogallergene stoff en als 
parfum, conserveringsmiddelen en cocamidopropyl be-
taine. Het is aanbevolen aansluitend de DR. BAUMANN 
BODY LOTION te gebruiken. Voor een zeer droge, schil-
ferige huid zijn de INTENSIVE LOTION en BODY LOTION 
SUPER dan weer geschikt. Ook in handige reisverpak-
king.

BODY LOTION ESSENTIAL
Bevat hoge concentraties van de belangrijkste werk-
stoff en. 

BODY LOTION
Licht, maar intensief verzorgingsproduct voor het 
lichaam op basis van hoogwaardige natuurlijke olie en 
kwalitatieve werkstoff en: sheabutter, jojoba-olie, pro-
vitamine B5, en natuurlijke vitamine E. Verdeelt zich 
heel gemakkelijk over het lichaam en trekt snel in. Bij 
jeuk, spanning, en een droge huid is een intensievere 
verzorging nodig en zijn de INTENSIVE LOTION en 
BODY LOTION SUPER een betere keuze. Essentiële 
oliën kunnen eventueel volgens voorkeur eenvoudig 
worden toegevoegd. 

BODY LOTION SUPER
Voor een zijdezachte verwenning van uw lichaams-
huid. Bijzonder luxueuze en rijke lichaamsverzorging 
met ceramides, vochtigheidsverhogend hyaluronzuur, 
hoogwaardige natuurlijke oliën, fi jne kwalitatieve 
werkstoff en en extra veel natuurlijke vitamine E. Ide-
aal voor de verzorging van de lichaamshuid na dou-
che of bad. Ook in handige reisverpakking.

BODY LOTION FRESH
Frisse en lichte maar intensieve body lotion op basis 
van hoogwaardige natuurlijke olie en kwalitatieve 
werkstoff en. Met een mengeling van stimulerende, 
frisse, essentiële oliën. 

BODY LOTION AROMATIC
Verzorgende body lotion met hoogwaardige natuurlijke 
olie en zeer kwalitatieve werkstoff en. Bevat een menge-
ling van rustgevende, aromatische, essentiële oliën.

Essentiële oliën
 ■ ROSE
 ■ NEROLI
 ■ GERANIUM
 ■ YLANG YLANG
 ■ MYRRH
 ■ TEA TREE
 ■ BLACK PEPPER 

 ■ LAVENDER
 ■ VERBENA
 ■ SANDALWOOD
 ■ LEMONGRASS
 ■ TURPENTINE 
 ■ BASIL
 ■ CITRO VANILLA

www.dr-baumann.nl
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De oplossing voor 
specifi eke huidproblemen

Gespecialiseerde verzorging
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BODY SPECIAL LIGHT 
Milde en hydraterende liposomenmelk voor het 
lichaam. Droge benen, armen en lichaamshuid wor-
den eff ectief gehydrateerd en verzorgd door een hoge 
concentratie meervoudige liposomen, vitamines, spe-
ciale actieve stoff en uit de Indiaanse medicinale plant 
Coleus Forskohlii en hoogwaardige natuurlijke oliën. 
De huid wordt zijdezacht. Ook in handige reisverpak-
king.

BODY SPECIAL STRONG
Zeer werkzame lotion met een speciale combinatie 
van werkstoff en uit de Indiaanse medicinale plant Co-
leus Forskohlii. Stimuleert de stofwisseling en de 
doorbloeding. Ook ideaal voor het verminderen van 
cellulitis. Niet gebruiken bij couperose of spataderen. 
Bij warm weer of bij medische problemen met de 
bloedsomloop kan beter BODY SPECIAL LIGHT wor-
den gebruikt. Ook in handige reisverpakking.

DÉCOLLETÉ SPECIAL
Gespecialiseerde gel met salie- en hopextract, ideaal 
voor de verzorging van de huid rond de buste en het 
décolleté. Ook in handige reisverpakking.

BLEACHING CREAM
Milde huidblekende crème met vitamine E en C, zon-
der agressieve stoff en. Ook geschikt als intensieve be-
scherming tegen de zon.

PIMPLE CREAM
Droogt puistjes uit zodat ze sneller verdwijnen. Op 
zwavelbasis.

ZINC CREAM
Droogt puistjes uit zodat ze sneller verdwijnen. Op 
zinkbasis.

INSECT STOP
Lichte en verfrissende lotion met een mengeling van 
insectenwerende etherische oliën als lavendel, citro-
nella, tea tree en mirre. Houdt muggen en andere in-
secten op een afstand en is bij warm weer aangenaam 
verfrissend.

www.dr-baumann.nl
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Speciale verzorging
DEODORANT extra mild
Extra milde spray tegen zweet en onaangename 
lichaamsgeurtjes. Speciaal voor de gevoelige huid.

DEO CREAM  
zonder aluminium
Extra milde stick tegen zweet en onaangename 
lichaamsgeurtjes. Speciaal voor de gevoelige huid.

DEODORANT  
Manuka, Tea Tree and Lavender
Milde spray tegen zweet en onaangename lichaams-
geurtjes. De essentiële oliën manuka, tea tree en la-
vendel zorgen voor een nog krachtigere werking. Ook 
perfect als voetendeo te gebruiken tegen geurende 
voeten en schimmels.

TOOTHPASTE 
Vitamine-B12 tandpasta zonder fluoride
Bijzondere, natuurlijke tandpasta dankzij een krachti-
ge combinatie van kamille, pepermunt, vitamine B12 
en mineraal zout. Menthol zorgt voor een aangename, 
zachte smaak.  

TOOTHPASTE 
Vitamine B12 tandpasta met fluoride
Bijzondere, natuurlijke tandpasta dankzij een krachti-
ge combinatie van kamille, pepermunt, vitamine B12 
en mineraal zout. Menthol zorgt voor een aangename, 
zachte smaak. Mét fluoride voor een stevig tandgla-
zuur. 

PEELING MILD
Verzorgende scrub voor de gevoelige huid. Door een 
massage met zachte, ronde kogeltjes, worden door-
bloeding en zachtheid van de huid verbeterd zonder 
ze te beschadigen (in tegenstelling tot peelings met 
abrikozenpitsplinters). Dode huidcellen worden verwij-
derd. Regelmatig scrubben met deze peeling voor-
komt mee-eters en onzuiverheden en ondersteunt de 
dieptewerking van de verzorgende producten.

PEELING MEDIUM
Idem als PEELING MILD, maar geschikt voor de meest 
gangbare, normale huidtypes.

PEELING STRONG
Idem als PEELING MILD, maar eerder geschikt voor de 
huid die regelmatig een extra sterke peeling nodig 
heeft.

LIP STICK FACTOR 7
Lippenbalsem met waardevolle verzorgende oliën, vi-
tamine E en titaandioxide. Verzorgt, herstelt en be-
schermt de gevoelige en droge huid van de lippen, 
zowel bij koud weer als bij zon. Zeer spaarzaam in ge-
bruik. Gebruikstip: niet uit de huls draaien, maar met 
de vingertop een klein beetje van de lippenbalsem op 
de lippen aanbrengen.
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Zachte en milde reiniging van haar 
en hoofdhuid

De optimale haarverzorging
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STYLING MOUSSE
Schuimversteviger voor extra volume en stevigheid. 
Speciaal ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Kleeft 
niet en geeft een natuurlijk eff ect. Bevat provitamine 
B5 voor een extra verzorgende werking. Een klein 
beetje STYLING MOUSSE aanbrengen op het vochtige 
haar en in model föhnen. Kan ook op droog haar wor-
den gebruikt.

HAIR SPRAY
Eenvoudig op het haar sproeien voor een langdurige 
fi xatie van uw kapsel. Voor het benadrukken van be-
paalde lokken, een beetje HAIR SPRAY op de vingers 
brengen en zo de lok in model brengen. DR. BAUMANN 
HAIR SPRAY verzorgt en beschermt het haar dankzij 
biotine en provitamine B5.

www.dr-baumann.nl

SHAMPOO
Door de milde reinigingssubstanties, zonder bekende 
allergenen zoals cocamidopropyl betaine, worden 
haar en hoofdhuid gezond en bionoom gereinigd. Een 
kruidenextract vermindert jeuk en roosvorming. Voor-
komt ook statische elektriciteit in het haar. Ondanks 
een veelvoud aan verzorgende stoff en blijft het haar 
toch luchtig. Ook in handige reisverpakking.

CONDITIONER SPECIAL
Verbetert de kambaarheid van het haar door het ge-
bruik van d-panthenol en andere geselecteerde werk-
stoff e n. H et h aar k rijgt een zijdezachte, gezonde 
glans.

HAIR REVITALIZING LOTION
Tijm, D-panthenol (=provitamine B5), vitamine E en H 
en myo-inosit versterken de haarwortels en zijn daa-
rom ideaal tegen haaruitval en voortijdig vergrijzen 
van het haar. Ook in handige reisverpakking.

HAIR MASK
Haarmasker op basis van natuurlijke oliën zoals 
sesam olie en sheabutter. Verbetert de kambaarheid 
van het haar en geeft, door het gebruik van D-panthe-
nol en andere geselecteerde ingrediënten, het haar 
een zijdezachte, gezonde glans. Voornamelijk 
bedoeld voor lang haar, om de haarpunten in 
conditie te houden.  
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Mooie benen en voeten dankzij 
hoogwaardige werkstoff en

Been- en voetverzorging
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FOOT CREAM TEA TREE OIL
Intensief verzorgende voetcrème met ureum, hoog-
waardige natuurlijke oliën zoals sheabutter en vita-
mine C. De antibacteriële werking van de essentiële 
oliën tea tree en farnesol helpt de door bacteriën ver-
oorzaakte voetschimmels en onaangename geurtjes 
te voorkomen of te verhelpen.

CHAPS CREAM
Rijke anti-klovencrème met sheabutter, jojobaolie, 
ureum, vitamine C. Zeer effectief bij verhoornde, ge-
barsten en ruwe voethuid. Door regelmatig gebruik 
wordt het ook bij diepere barsten en sterke eeltvor-
ming weer mogelijk om probleemloos te lopen. Ook 
zeer geschikt voor een intensieve voetmassage of voor 
de verzorging van de handen met kloven.

De voetverzorgingsproducten van DR. BAUMANN 
bevatten dezelfde hoogwaardige oliën en werkstof-
fen als de gelaatsverzorgingsproducten!

FOOT BATH CONCENTRATE
Zacht reinigend en stimulerend voetbad met de ver-
frissende en schimmelwerende etherische oliën tea 
tree, lavendel, eucalyptus en munt. Ideaal als voor-
bereiding op een pedicurebehandeling. Ontspannend 
en verfrissend bij vermoeide of branderige voeten. 
Ook ideaal als badschuim. Zeer zuinig in gebruik: een 
kleine scheut in het water volstaat om het hele bad 
heerlijk fris te laten ruiken en schuimen.

LEG LOTION
Intensieve maar toch lichte lotion voor de verzorging 
van de benen. Met jojobaolie, sheabutter, vitamine C, 
muntolie en lavendelolie. Door het vaatwandverster-
kende paardekastanje-extract ook werkzaam tegen 
spataders. Werkt aangenaam stimulerend en verfris-
send bij zware en vermoeide benen.

www.dr-baumann.nl
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Verzorgd en bruin
met of zonder de zon
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SUN LOTION FACTOR 20 / 35 / 50
Met minerale UV-fi lter
Bijzonder innovatieve en verdraagbare zonnebescher-
mingsproduct met minerale pigmenten in plaats van 
de vaak allergiserende chemische UV-fi lters. Deze lo-
tions zijn waterbestendig en beschermen meteen na 
het opbrengen. 

SUN LOTION FACTOR 20 / 30
Milde zonnemelk met de huidbeschermingsvitamine E 
en een kwaliteitsvolle synthetische lichtbeschermingsfi l-
ter. Geeft daardoor geen ‚witte waas‘. Is niet waterbe-
stendig en moet bij voorkeur minstens een half uur op 
voorhand worden ingesmeerd om zijn volledige werking 
te verkrijgen. Voor een intensief, langdurige bruine kleur. 

SUN LOTION FACTOR 15 / 25
olie- en emulgatorvrij
Zeer mild zonneproduct met vitamine E en een kwali-
teitsvolle synthetische lichtbeschermingsfi lter. Deze 
sun lotions bevatten geen vet en geen emulgatoren 
en zijn daardoor zeer geschikt voor mensen met nei-
ging tot zonne-allergie. Ze smeren erg makkelijk uit 
en bieden een extra bescherming tegen UVA. Doordat 
ze vetvrij zijn, zijn ze ook erg aan te raden voor men-
sen met Rosacea. Ze zijn niet waterbestendig en bij 
voorkeur een half uur voor het zonnen aan te brengen 
om de volledige werking te verkrijgen.

SUN GEL FACTOR 10
Met minerale beschermingsfactor
Olievrije gel zonder chemische UV-fi lter. Voor de zeer 
gevoelige en/of vette huid met neiging tot zonnealler-
gie of „Mallorca Acne“. Of gewoon omdat u liever een 
frisse zonnegel dan een zonnemelk gebruikt. Volledig 
insmeren, anders wordt de gel zichtbaar op de huid bij 
zweten of contact met het water. Factor 10 fi ltert 90 % 
van de UV-straling.

SOLARIUM LIPOSOME
De huid wordt perfect verzorgd, gehydrateerd, be-
schermd en voorbereid op het zonnebaden of op de 
zonnebank. De hydraterende meervoudige liposomen 

Bijzonder innovatieve en verdraagbare zonne-
beschermingsproducten zonder chemische UV-fi l-
ters en huidverzorgingsproducten om de huid op te 
frissen na zon en zonnebank.

sluizen de huidbeschermingsvitamines natuurlijke vi-
tamine E en betacarotene doeltreff ende in de huid in. 
SOLARIUM LIPOSOME, dat u vnl. in de zomer ook als 
een heerlijk lichte body lotion kunt gebruiken, bevor-
dert een gelijkmatige bruine huidskleur. Bij risico op 
zonnebrand steeds aanvullend volgens huidtype een 
zonnelotion met een factor van minstens 8 gebruiken.

AFTER SUN LOTION
Kalmeert, verfrist en herstelt de huid na het zonneba-
den. De roodheid veroorzaakt door de zon vermindert 
sneller en de intensiteit van het bruinen verbetert. 
Ook verkrijgbaar in handige reisverpakking.

SELF TANNING LOTION
Mild bruinen zonder zon, en zonder gevaar voor de ge-
zondheid dankzij een huideigen bruinende stof. Ook ide-
aal na het zonnebaden, om de huid te kalmeren en tege-
lijkertijd het bruinen te intensiveren.

LIP STICK FACTOR 7
Lippenbalsem met waardevolle verzorgende oliën, vi-
tamine E en titaandioxide. Verzorgt, herstelt en be-
schermt de gevoelige en droge huid van de lippen, 
zowel bij koud weer als bij zon. Zeer spaarzaam in ge-
bruik. Gebruikstip: niet uit de huls draaien, maar met 
de vingertop een klein beetje van de lippenbalsem op 
de lippen aanbrengen.

www.dr-baumann.nl
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Bijzonder milde en zachte verzorging

Baby- en kinderverzorging
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BABY & KIDS CREAM
Gezonde en zachte crème met verzorgende en be-
schermende werkstoff en voor de gevoelige baby- en 
kinderhuid én voor de overgevoelige huid van volwas-
senen.

BABY CLEANSING LOTION
Zeer milde reiniging zonder minerale olie en bekende 
hoogallergene stoff en als parfum, conserveringsmid-
delen en cocamidopropyl betaine. Voor een gezonde 
bionome reiniging van jongs af aan. Ideaal als voorberei-
ding op de BABY AND KIDS CREAM.

Wie de voordelen van een bionome huidverzorging 
voor de gezondheid van de huid heeft begrepen, 
wil dit zijn kinderen zeker niet onthouden. 

www.dr-baumann.nl
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Voedingssupplementen
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De voedingssupplementen van DR. BAUMANN zor-
gen samen met een gezonde voeding en een gezon-
de bionome huidverzorging voor de gezondheid van 
het lichaam en de huid. Ze zijn een belangrijke aan-
vulling voor die essentiële voedingsstoffen die in 
moderne voeding al te vaak ontbreken.

FOOD SUPPLEMENT VITAMIN MINERAL
Vitamines, mineralen en spoorelementen
Het natuurlijke vitaminegehalte van onze voeding kan 
door transport, opslag, verwerking enz. verminderen. 
Om eenzelfde vitamine-inname als bij verse voeding te 
verzekeren kan dit voedingssuplement worden ingeno-
men. Het bevat een volledig complex van die vitamines, 
mineralen en spoorelementen die volgens het DR. BAU-
MANN onderzoek extra dienen te worden ingenomen. 
Zonder dierlijke ingrediënten. 

FOOD SUPPLEMENT OMEGA-3
Omega-3 vetzuren
Met de belangrijkste omega-3-vetzuren alfa-linoleen-
zuur (ALA) en docosohexaeenzuur (DHA). Omega-3 
vetzuren zijn essentiële vetzuren. Dit betekent dat 
ons lichaam ze niet zelf kan aanmaken waardoor ora-
le inname noodzakelijk is in het belang van een goede 
gezondheid van lichaam en huid. Dit DR. BAUMANN 
voedingssupplement biedt. In het belang van uw ge-
zondheid (aanwezigheid van zware metalen in viso-
lie), van het milieu (overbevissing) en de dieren (zij 
worden immers onnodig gedood) wordt er bewust 
geen visolie of andere dierlijke ingrediënten gebruikt. 
Alle ingrediënten, ook de capsules, zijn van plantaar-
dige origine. 

FOOD SUPPLEMENT VITAMIN B12
Kauwtabletten met vitamine B12 en xylit
In het bijzonder aanbevolen voor veganisten, tijdens 
de zwangerschap en voor personen ouder dan 50. 

FOOD SUPPLEMENT VITAMIN D3
Vitamine D3
We krijgen vitamine D binnen dankzij de zon. Alleen is 
die bij ons enkel van maart tot en met oktober intensief 
genoeg, waardoor er vooral in de wintermaanden tekor-
ten ontstaan. Dagelijks een supplement vitamine D in-
nemen is dus voor iedereen aan te raden!

www.dr-baumann.nl
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Met bionome groeten van uw DR. BAUMANN schoonheidsinstituut:

Waarschuwing: koop onze producten enkel in erkende schoonheidsinstituten met goed opgeleid personeel. Verkoop via online shops 
op het internet is strikt verboden volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden. Met een niet erkende aankoop via het internet loopt u 
het risico op een namaakproduct of een product van inferieure kwaliteit. Wij wijzen elke productverantwoordelijkheid af voor producten 
die via het internet werden aangekocht. 09
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