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Behandeling uitsluitend op afspraak. 
 
Dr. Baumann producten zijn na de behandeling te koop/te bestellen in de salon (geen 
aankoopverplichting). Betalen kan contant of per pin. 
 
 
BEHANDELINGEN 
 
 
GEZICHTSBEHANDELINGEN* DR. BAUMANN (huidverbetering)      
*Inclusief huiddiagnose en productadviezen. 
 
          EUR  Duur (min.) 
Beauty Start           
   1e gezichtsbehandeling, reiniging, masker. Plus huiddiagnose.  35,00  45  min. 
 
Beauty Pure          37,50  45  min. 
   Dieptereiniging, masker, korte gezichtsmassage. Met zuiverende  (t/m eind sept. ’17: 35,00) 
   en kalmerende aloë vera en maccademiaolie. 
 
Beauty Classic          47,50  60  min. 
   Reiniging, liposomenmasker. verhoogt de huidvochtigheids- 
   capaciteit maximaal, actief tegen vlekjes en onzuiverheden,  
   gezichtsmassage. Met vitamine F. Bijwerken wenkbrauwen.    
 
Beauty Orient          49,50  60 min. 
  Reiniging, masker plus gezichtsmassage. Extra aandacht voor de  
  gezichtsmeridianen in het hoofd, spanningen in het hoofd, nek en 
  schouders. Ontspant de gezichtsspieren en ontstresst. 
 
Beauty Guasha          48,50  60 min. 
   Reiniging, masker. Bindweefselmassage met olie en jade, rozenkwarts 
   of hoorn. Zacht strijken en‘schrapen’ over de huid. Maakt de huid 
   Strakker en zachter. Zorgt voor betere doorbloeding en afvoer toxines. 
      
Beauty Plus         57,50  60 min. 
  Reiniging, masker, Superboostbehandeling met speciale ampul waar de  (t/m eind sept. ’17: 49,50) 
  huid nog lang profijt van heeft. Met bijv. vitamine A tegen de fijne  
  rimpeltjes. Ampullen van topkwaliteit: Vitamine E, A, Lipid, C, H,  
  D-Panthenol, Hyaluron-  Urea, Lecithin-Ceramid. Afhankelijk van wat  
  uw huid nodig heeft. Gezichtsmassagemet maccademiaolie. 
 
Beauty Cupping        59,50  60 min. 
   Reiniging, masker. Combi met Chinese gezichtscupping massage- 
   technieken. De Qi (energie) wordt bevorderd. Bindweefsel, lymfestroom 
   en bloedsomloop worden geactiveerd. Verbetert collageen-productie,  
   vermindert pigmentering. Bevordert een strakke, gladde huid. Verwijdert  
   afvalstoffen en toxines en bevordert ontgifting. Voor een jongere en  
   frissere uitstraling. Met argaanolie en maccademiaolie.  
 
‘Wunderbrow’  styling        12,50  15 min. 
   Epileren wenkbrauwen plus natuurlijk pigmenteren van de wenkbrauwen. 
   U kunt er mee sporten en zwemmen! Blijft maximaal drie dagen zitten. 
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VERWEN GEZICHTSBEHANDELINGEN DR. BAUMANN met AROMATHERAPIE 
          EUR  Duur 
 
Beauty Rozen-rozenkwarts       74,50  90 min. 
   Verwenbehandeling met sheabutter, argaanolie, biologisch rozen- 
   hydrolaat, etherische olie van roos. Heeft een diepe psychologische  
   werking. Om beter in balans te zijn. Geeft troost bij  zorgen en verdriet,  
   geneest psychische pijn en opent het hart. Met rozenkwartsstenen. 
     
Beauty Happiness-calciet       72,50  90 min. 
  Verwenbehandeling met ‘happiness’mix van sinaasappel, mandarijn  
  en vanille. Hier wordt je vrolijk van. Combi van luxe huidoliën,     
  oranjebloesemhydrolaat en warme oranje calciet massagestenen. 
    
Beauty Lavendel-amethist       72,50  90 min. 
   Verwenbehandeling met edelsteenmassage (amethist), lavendel en  
   Penseelmassage. Bevordert geestelijke & lichamelijke reiniging,  
   spiritueel inzicht, meditatie &  innerlijke rust.  
 
Beauty Chia & Silk        72,50  90 min. 
   Met zijdecocons, zijdestempels en warme gel van chia-zaadjes en  
   Essentiële oliën.  Hydraterend en diep voedend. Voedt lichaam en geest. 
 
Beauty Paintbrush (Penseelmassage) 
Popupmasker met rozenhydrolaat.       35,00  30 min. 
In het bijzonder geschikt voor de gevoelige, onrustige of oudere huid.  
Penselen strelen de huid en de vrije zenuwuiteinden. Ondersteunt het  
zelfreinigend systeem van de huid. 
 
INTENSIEVE GEZICHTSBEHANDELINGEN DR. BAUMANN 
 
Beauty Fruit         67,50   60 min. 
   Vermindert pigmentvlekken, acné-littekens, grove poriën. Op basis van 
   Glycolzuur met ampul-nabehandeling. Voor bepaalde huidproblemen.  
   Op aanvraag. Intakegesprek vooraf.   
 
Beauty Anti Age  
   Microneedling: met titanium dermaroller. Herstelt de stevigheid,  67,50  60 min. 
   Stimuleert de aanmaak van collageen en elastine. Voor gladdere huid.    
   (* meerprijs 7,50 EUR  i.v.m. aanschaf persoonlijke dermaroller).  
   Hoogwaardige werkstoffen worden ingesluisd. Kuur voor het beste resultaat.  
 
LICHAAMSBEHANDELINGEN 
 
Mindfulness massage        52,50  45 min. 
   Huidverzorgend en ontspannend. Exfoliëren (scrub) van de rug, warme  
   kompressen, massage rug, schouders, armen en benen. Geniet van de 
   warmte, de natuurgeluiden en de aromageur die je omringt. 
   Een echte zenbeleving om weer heerlijk thuis te komen in jezelf.    
 
Energetische behandeling (Reiki)       25,00  30 min. 
   De universele energie wordt daarheen gestuurd waar u lichaam het  
   nodig heeft.  U ondergaat de behandeling gekleed. Plus evt. geleide  
   visualisatie. U mag voelen en luisteren naar uw lichaam.  
   Ervaar de rust en geef uw gevoel de ruimte.  
      
OVERIGE BEHANDELINGEN o.a. COMPLEMENTAIRE ZORG en HARS behandelingen:  
Zie www.jolitaskincare.nl of open het tabblad ‘diensten’ op de Facebookpagina Jolita SkinCare. 
DR. BAUMANN PRODUCTEN BESTELLEN? U bent verzekerd van natuurlijke huidproducten met een hoge kwaliteit. De 
producten zijn in het bijzonder geschikt voor mensen met een gevoelige of probleemhuid. Te koop in de salon aan de 
Deventerstraat 130-X, Apeldoorn. Uiteraard is het raadzaam om, als u nog niet vertrouwd bent met de producten van 
Dr. Baumann, eerst een adviesgesprek  of Beauty Start te boeken.   

http://www.jolitaskincare.nl/

