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De BeauCaire
bionome kwaliteit
BeauCaire producten onderscheiden zich nadrukkelijk van de zgn. ‘natuurcosmetica’. Sommige natuurlijke ingrediënten kunnen immers allergische reacties,
vroegtijdige huidveroudering en huidziektes veroorzaken. Bovendien worden er dikwijls chemisch/synthetisch geproduceerde ingrediënten zoals conserveringsmiddelen en parfums in ‘natuurlijke cosmetica’ gebruikt.
Om de consument een optimale kwaliteit, bescherming en werking en daardoor
een langdurig gezonde en mooie huid te kunnen garanderen, was het daarom absoluut noodzakelijk een nieuwe en betere kwaliteitsstandaard in te voeren: de
‘bionome’ kwaliteitstandaard. Deze garandeert u producten:
■ Zonder conserveringsmiddelen
■ Zonder minerale olie
■ Zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong
■ Zonder overbodig verpakkingsmateriaal
■ Zonder parfum en geurstoffen*
* Volgens de wettelijke verplichtingen wordt de aanwezigheid van essentiële oliën in enkele
gespecialiseerde producten waar nodig vermeld op de verpakking.

Deze kwaliteitscriteria zijn voor DR. BAUMANN fundamenteel bij de ontwikkeling
en de productie van huidverzorgingsproducten. Voor alle producten van
DR. BAUMANN Classic, SkinIdent en BeauCaire worden enkel ingrediënten gebruikt die in harmonie zijn met het metabolisme van de huid en die het milieu en de
natuur met al haar bewoners respecteren.
De doelstellingen zijn:
■ Een optimale compatibiliteit met uw huid door het consequente gebruik van de
bevindingen van dermatologie en allergologie bij de keuze van de ingrediënten.
■ Een doelgerichte selectie van ingrediënten waarvan de positieve effecten wetenschappelijk beschreven en gedocumenteerd zijn, om aldus de voordelen
voor uw huid te maximaliseren.
■ Huidverzorging in harmonie met de structuur en het metabolisme van de huid
door het gebruik van huidverwante ingrediënten en stoffen die van nature aanwezig zijn in uw huid en lichaam.
■ Milieuvriendelijk door het vermijden van overbodig verpakkingsmateriaal.
■ Diervriendelijk door het niet gebruiken van ingrediënten van dierlijke oorsprong.
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De voordelen van bionome huidverzorging
Verdraagbaarheid komt op de eerste plaats
Een optimale verdraagbaarheid is voor ons de basis van
een verstandige huidverzorging. Indien u een product niet
goed verdraagt, zijn de andere voordelen van het product
immers waardeloos. Op zich kan een negatieve reactie
nooit 100% uitgesloten worden.
Maar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek heeft
wél overtuigend aangetoond dat vnl. conserveringsmiddelen en parfums – soms pas na jarenlang gebruik –
allergische reacties veroorzaken. Deze stoffen komen in
bijna alle cosmetische producten voor. Vaak zelfs in natuurcosmetica en in hypo-allergene cosmetica. Indien u deze

negatieve reacties wilt vermijden, kunt u producten met
deze en andere allergenen best totaal vermijden.
De bionome producten van BeauCaire zijn daarbij een
goede keuze: zij garanderen immers een volledige en
langdurige houdbaarheid zonder toevoeging van conserveringsmiddelen en een aangename natuurlijke geur zonder toevoeging van parfum.
Indien er omwille van de werking geurverwante essentiële
oliën worden toegevoegd, wordt dat conform de wetgeving vermeld op de verpakking. Op die manier bent u optimaal beschermd.

In het belang van uw huid: gebruik geen minerale olie!
Uit petroleum gewonnen zgn. “minerale” oliën en paraffine
wassen zijn erg goedkoop en worden daarom vaak gebruikt in zowel goedkope als dure cosmetica. Voor uw
huid zijn ze echter geen goede keuze. In de gebruikelijke
hoge concentraties laten ze een vette, moeilijk doordringbare film op de huid achter. Daardoor verhinderen of verstoren zij de opbouw van de zo belangrijke huideigen beschermende lipidenstructuur. Het verstoren van deze
natuurlijke huidbarrière kan leiden tot een jeukerige,

schrale, gedehydrateerde en ongezonde huid. Zelfs nadat
er gestopt wordt met het gebruik van deze minerale vetten kan het nog weken tot maanden duren vooraleer de
huid zich weer volledig heeft hersteld en de gezonde huid
weer tevoorschijn komt. Om deze reden bevatten de
BeauCaire producten deze goedkope minerale vetten
niet. In de plaats bieden zij u natuurlijke plantaardige oliën
die de opbouw en het herstel van uw huid zullen ondersteunen i.p.v. verstoren.
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De voordelen van bionome huidverzorging
Verzorg uw huid met huideigen vetstoffen
Door het gebruik van uit planten gewonnen lipiden die
identiek zijn aan de belangrijkste bouwstenen van uw huid
kunnen een perfecte verdraagbaarheid en werking gegarandeerd worden. U verzorgt uw huid dan immers met dezelfde stoffen waaruit uw huid is opgebouwd. Kan het nog
natuurlijker?
Dit principe geldt ook voor de meervoudige liposomen in
BeauCaire. Dezelfde fosfolipiden waaruit deze liposomen
zijn opgebouwd, vormen ook één van de belangrijkste
componenten van de huidcellen en de lipidenstructuur
tussen de huidcellen. Een gezonde en volledige huidstruc-

tuur zorgt voor een gezonde, soepele en gehydrateerde
huid. Liposomen zijn daarom uitstekend geschikt voor het
herstellen van licht beschadigde huidcellen, voor het aanvullen van de intercellulaire lipiden en voor het maximaal en
snel hydrateren van de huid.
Meervoudige liposomen versnellen en intensifiëren bovendien de opname van de andere voor uw huid belangrijke
vitamines en werkstoffen, die in de BeauCaire producten
aanwezig zijn. Regelmatig gebruik van producten met
meervoudige liposomen, vitamines en huideigen stoffen is
daarom een ideale anti-aging therapie.

Wat is de gezondste voeding?
Heel eenvoudig, die voeding die volgens de meest deskundige voedingswetenschappers van de beste universiteiten de beste is. Het PCRM ( “Physicians Committee
for Responsible Medicine”) is een non-profit organisatie
die preventieve geneeskunde bevordert, klinisch onderzoek doet en hogere normen voor ethiek en effectiviteit
in het wetenschappelijk onderzoek stimuleert. De PCRM
beveelt 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 gezondheid 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 intelligente mensen uit de wetenschap, de
economie, de politiek, de kunsten enz., uit weloverwogen
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 COSMETIC.

Milieu- en diervriendelijk. Waarom ook niet?
Het rationeel en zorgzaam vervaardigen van onze producten vereist het uitsluiten van dure en extravagante wegwerpverpakkingen. Zij zijn van geen belang voor de gezondheid en de schoonheid van uw huid en veroorzaken
enkel een grotere afvalberg en belasting van het milieu. Het
budget ervoor gebruiken wij liever voor een optimale en
kwalitatieve inhoud.
Huidverzorgingsproducten moeten niet enkel milieuvriendelijk zijn. BeauCaire bevat ook bewust geen dierlijke in-
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grediënten, noch worden de producten op dieren getest.
Dierlijke ingrediënten worden meestal verkregen uit slachtafval van gedode dieren die dikwijls hun gehele leven al
geleden hebben onder de gevolgen van hun behandeling.
Op ethische gronden verwerpen wij elke financiële bijdrage
aan de bio-industrie die dieren enkel ziet en behandelt als
objecten en weinig of geen aandacht heeft voor hun echte
behoeften. Bedenk daarbij ook dat zelden of nooit zieke of
oude dieren worden geslacht. Het gaat in de regel om

jonge en gezonde dieren in de bloei van hun leven waarvoor alleen al de scheiding van de moeder een nachtmerrie betekende. Er zijn ook geen dierlijke ingrediënten waar-

voor geen minstens even goed alternatief van plantaardige
oorsprong bestaat. Er is dan ook geen enkele goede reden
om aan het lijden van dieren bij te dragen.

Besluit: de essentie van cosmetica
Met BeauCaire concentreren we ons op het allerbelangrijkste: een doorgedreven verdraagbaarheid van de producten, in harmonie met de huid, waarbij gebruik wordt
gemaakt van ingrediënten die een bewezen werking heb-

ben en die weloverwogen rekening houden met milieu en
dierenwelzijn. Indien u zich dan ook nog een gezond vegetarisch dieet eigen maakt, dan wordt uw huid op de
best mogelijke manier verzorgd.

Consumentenbescherming: 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 chemische 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.

Iodopropynyl butylcarbamate, Methylchloroisothiazolinone, Methyldibromo Glutaronitrile, Methylisothiazolinone,
Methylparaben, Myrtrimonium Bromide, PHB-ester, Phenoxyethanol, Polyaminopropyl Biguanide, Potassium
Sorbate, Propylparaben, Quaternium 15, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Sorbic Acid, Triclosan, Zinc
Pyrithione.

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

Het verdient de voorkeur ook andere stoffen te vermijden
die vaak leiden tot huidirritaties, allergische reacties en/of
hormonale bijwerkingen. De dermatologische vakliteratuur, waaronder een recente overzichtstudie van het Duitse gezondheidsministerie, noemt in dat opzicht – naast
de reeds genoemde stoffen: UV filters als 4-Methylbenzylidencampher (4 MBC), 3-Benzylidencampher (3 BC), Octyl Methoxycinnamate (OMC), Benzophenone-3 (Oxybenzon), Homosalate (Homomenthylsalicylat of HMS) en
Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Benzoic-Acid (OD-PABA).
Verder ook nog Cocamidopropyl Betaine, Lanolin, Eucerit, Propylene Glycol, Propolis, Cetylstearylalkohol.

Chemische conserveringsmiddelen (opgelet: zgn.
‚natuurlijke‘ conserveringsmiddelen zijn óók chemische conserveringsmiddelen: 1,2-Dibromo 2,4-Dicyanobutane, 4-Hydroxybenzoic Acid, Benzoic Acid,
Bronopol, Butylparaben, Cetylpyridinium Chloride, Chlorhexidine, Chlorhexidine Digluconate, Chlormethylisothiazolinon, Climbazole, Dehydroacetic Acid, Diazolidinyl
Urea, Dibromodicyanobutan, Dichlorobenzyl Alcohol,
Digluconate, DMDM Hydantoin, Ethylparaben, Formaldehyde, Hexamidine Diisethionate, Imidazolidinyl Urea,

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

Wij garanderen u dat onze producten nooit chemische conserveringsmiddelen, parfum of minerale olie en/
of paraffine uit petroleum bevatten, noch de andere genoemde ongezonde stoffen.
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Milde gelaatsreiniging –
De optimale voorbereiding voor een
perfecte schoonheidsverzorging
Diepwerkende voeding met meervoudige liposomen –
de basis voor een optimale huidverzorging
Meervoudige liposomen vormen de basis van de BeauCaire gelaatsverzorging. Na het reinigen met de BeauCaire reinigingsproducten brengt u op de nog vochtige huid het voor u meest geschikte BeauCaire liposomenproduct aan. Zo
zullen de meervoudige liposomen in de huid kunnen doordringen om uw huid optimaal te hydrateren en te voeden. Pas
nadien mag een aangepaste BeauCaire gezichtscrème worden aangebracht. Dit is de juiste volgorde voor een optimaal
resultaat. Anders kunnen de liposomen niet door de huid worden opgenomen.

Cleansing Milk

Face Cleanser

Voor elk huidtype.

Voor elk huidtype.

Deze huidvriendelijke reinigingsmelk reinigt uw huid
grondig zonder ze uit te drogen. Ze is geschikt voor elk
huidtype en kan ook gebruikt worden bij een zeer gevoelige huid en om uw oog make-up te verwijderen. Revitaliseer na gebruik uw huid met BeauCaire Tonic Lotion.

Indien u voor de dieptereiniging van het gelaat een schuimende wasgel verkiest, die ook de poriën doet verkleinen, dan raden we u dit product aan. Bevat zeer milde en
huidcompatibele ingrediënten. BeauCaire Tonic Lotion is
hierop de ideale aanvulling.

Tonic Lotion
Voor elk huidtype.
Geschikt voor alle huidtypes. Verfrist uw huid en zorgt
voor het herstel van de pH-waarde en daardoor het
terug vernauwen van de poriën na het gebruik van de
Cleansing Milk of Gel. Nu is uw huid klaar voor de volgende stap.
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De bijzondere actieve stof en transportstof

Meervoudige liposomen

Liposome Light
Liposome Medium
Liposome Super
Deze producten versterken de hydratatie van uw huid
dankzij een zeer hoge concentratie meervoudige liposomen. Lipsome Light heeft een geringere concentratie oliën
en liposomen en is daardoor ideaal voor de vettere huid, bij
warm weer of indien uw huid graag rustig went aan de
hoogwerkzame liposomen. Wanneer uw huid gewend is
aan de liposomen kunt u dan eventueel overschakelen op
de Liposome Medium of Super. Alle producten bevatten
de vitamines E, A, C, provitamine D-panthenol en hyaluronzuur. Liposome Super bevat een hogere concentratie
werkstoffen en extra toegevoegde nanosomen en is daarom geschikt voor de veeleisende huid. Het top-product
van BeauCaire.

Bewezen effectiviteit
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 liposomen“ (1992) van Dr. Ghyczy en medewerkers en in
het artikel “Beïnvloeding van de huidhydratatie door liposomen“ verschenen in ‘Fach- magazin SöFW’ 10/92 van Dr. Röding en medewerkers.
Fantastische eigenschappen:
Werkstof en transportstof tegelijk
Liposomen zijn huididentieke stoffen, die naast hun hydraterende
werking ook een belangrijke transportfunctie hebben. Ze zijn in staat
andere huidvriendelijke stoffen (zoals bvb. vitamine E, A en D-panthenol) de huid in te sluizen.
Liposomen worden goed verdragen
De lipidenbouwstenen van meervoudige liposomen komen al van nature in de huid voor. Het zijn bestanddelen van de huidcellen. Daarom
worden ze ook zeer goed verdragen. Vanwege het risico chemische
conserveerstoffen en parfums in de huid te brengen is het voor ons
vanzelfsprekend deze stoffen niet te gebruiken.
Relatieve vochtigheid van de huid (%)
100

90

Liposome Tea Tree
Dit speciale product bevat dezelfde waardevolle werkstoffen als BeauCaire Liposome Light of Medium met als extra
werkstof uiterst effectieve tea tree olie. Dit maakt het bijzonder geschikt voor de verzorging van puistjes en voor
de onzuivere huid.
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opname van onze meervoudige liposomen.
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Gelaatsverzorging –
Geconcentreerde crèmes voor een gezonde
en intensieve huidverzorging
Deze producten kunnen ofwel onafhankelijk van de BeauCaire basisverzorging met liposomen gebruikt
worden of – bij voorkeur – als een aanvulling op de liposomenproducten voor een maximaal resultaat.
U heeft de keuze tussen de Intensive producten voor een intensieve verzorging van de veeleisende en
de probleemhuid en de Super Sensitive producten voor een superzachte verzorging van de (over)gevoelige huid.

Intensive Light

Intensive Rich

Voor de vette huid.

Voor de droge en zeer droge huid.

Intensive Medium
Voor de normale en gemengde huid.
Deze lichte crèmes bevatten ingrediënten die de veeleisende huid nodig heeft en die de huid beschermen en
verwennen: intensieve verzorgende oliën en werkstoffen
zoals ceramides, vitamine E, vitamine A, D-panthenol en
urea.
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Zeer rijke crème met een uitzonderlijk hoog gehalte aan
intensieve verzorgende oliën en ingrediënten zoals ceramides, vitamine E, vitamine A, D- panthenol en urea.
Intensive Tea Tree
Een lichte doch intensief verzorgende crème voor de droge en onzuivere huid. Uitstekend product met zeer actieve tea tree olie. Bijzonder aanbevolen in combinatie met
BeauCaire Liposome Tea Tree.

Super Sensitive Light

Super Sensitive Rich

Voor de vette huid.

Voor de droge en zeer droge huid.

Super Sensitive Medium
Voor de normale en gemengde huid.
Deze uiterst lichte olie-in-water emulsies bevatten zo weinig mogelijk voedingsstoffen als mogelijk. Ze zijn zeer geschikt voor mensen met een overgevoelige en licht irriteerbare huid die de grootste moeite hebben om een
geschikt product te vinden. Om de huid niet te overvoeden, kozen we in de plaats van de gebruikelijke rijke en
voedzame plantaardige oliën, in dit geval voor zeer neutrale siliconenolie. De Super Sensitive producten bevatten
enkele zeer waardevolle huideigen ingrediënten zoals de
kwalitatief zeer hoogstaande natuurlijke vitamine E, urea
en melkzuur. Ideaal voor mensen met een uiterst gevoelige huid die toch een gezonde bescherming willen zonder
minerale olie, parfum of conserveringsmiddelen.

In vergelijking met de beide andere Super Sensitive producten is de Super Sensitive Rich een bijzonder rijke oliein-water emulsie. De werkstoffen zijn echter dezelfde.
Bijzonder geschikt voor de overgevoelige, maar droge en
schrale huid.
Intensive Lotion
Een zeer rijke lotion voor de intensieve verzorging van
de veeleisende en droge tot zeer droge huid van zowel
gezicht als lichaam. Beter geschikt dan BeauCaire
Body Lotion indien de huid een meer intensieve verzorging vraagt. Dit zeer voedende product bevat naast de
vitamines E, A, C en D- Panthenol ook nog eens urea,
lactic acid en palmkernolie. Ook bijzonder geschikt voor
gelaats- en lichaamsmassage!
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Lichaamsverzorging –
Een verzorgde huid oogt gewoon mooier

Milde oogverzorging
Verzorging voor baby en kids
Wie zijn kinderen een even gezonde huidverzorging gunt dan zichzelf, zal over deze producten
enthousiast zijn.

Lichaamsverzorging – Een verzorgde huid oogt gewoon mooier
Shower Balm

Hand Cleanser

Milde douchebalsem, ontwikkeld voor het dagelijks reinigen en verzorgen van het hele lichaam. Verwen uw huid
vervolgens met BeauCaire Body Lotion om deze zacht en
soepel te houden. Voor de verzorging van de droge tot zeer
droge en schilferige huid bevelen we eerder BeauCaire
Intensive Lotion aan.

Een zachte doch grondige bionome reiniging van de handen is de belangrijkste basis voor een goede en gezonde
hygiëne. Deze BeauCaire Hand Cleanser bevat de mildste
reinigingssubstanties zodat uw handen zelfs bij regelmatig
gebruik gezond en zacht blijven.

Body Lotion

Rijke lotion met palmkernolie, Urea, Lactic Acid en Vitamine E, A, C en D- Panthenol. Geschikt voor de intensieve
verzorging van de veeleisende gelaatshuid evenals voor de
droge en zeer droge lichaamshuid. Beter geschikt dan
BeauCaire Body Lotion indien de huid een meer intensieve
verzorging vraagt. Ook geschikt voor gelaats- en lichaamsmassage.

Deze lotion is zeer voordelig voor uw huid na iedere douche
of bad. Een speciale combinatie van werkstoffen zoals vitamine E, D-panthenol, Urea, Lactic Acid en verzorgende oliën maakt dit product ideaal voor de verzorging en bescherming van het hele lichaam. Uw huid behoudt haar zachtheid
en veerkracht. Voor de droge, zeer droge en schilferige
huid raden we de rijkere BeauCaire Intensive Lotion aan.
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Intensive Lotion

Milde oogverzorging

Verzorging voor baby en kids

Eye Cream

Baby & Kids Cream

Rijke crème met vitamine E, A, D- panthenol, sesamolie
en allantoine. Speciaal voor de verzorging van de gevoelige droge huid rond de ogen. De werkstoffen verhogen het
vochtigheidsgehalte van de huid en voorkomen de vorming van fijne rimpeltjes veroorzaakt door droogheid.

De huid van baby’s en jonge kinderen vraagt speciale verzorging en bescherming. De BeauCaire Baby & Kids
Cream biedt een combinatie van huidcompatibele werkstoffen speciaal geselecteerd voor de jonge en tere huid,
zoals Vitamine E, D-panthenol, Allantoine, Lactic Acid en
verzorgende en voedende oliën. Vanzelfsprekend bevat
deze crème, net zomin als de andere BeauCaire producten, geen chemische conserveringsmiddelen, parfum of
minerale olie. Hierdoor wordt uw kind niet al van op jonge
leeftijd belast met deze voor de huid ongewenste stoffen.

Eye Gel
Frisse en olievrije gel met ceramides en hyaluronzuur voor
de verzorging van de gevoelige en droge huid rond de
ogen. De werkstoffen verhogen het vochtigheidsgehalte
van de huid en voorkomen de vorming van fijne rimpeltjes veroorzaakt door droogheid.

TIP:
Wanneer een meer intensieve werking gewenst is, kunnen
beide oogverzorgingsproducten samen worden gebruikt
(eerst de Eye Gel, daarna de Eye Cream).

Baby Cleanser
Bijzonder milde wasgel voor de reiniging van de jonge en
tere huid van baby’s en kinderen. Wij adviseren nadien een
verzorging met BeauCaire Baby & Kids Cream voor een
zachte en beschermende huidverzorging.
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Speciale verzorging
Zonnebescherming
Innovatieve en bijzonder goed verdraagbare zonnebescherming
zonder allergiserende UV-filters.

Speciale verzorging
Shampoo

Deo Cream

Milde bestanddelen reinigen zacht uw haar en hoofdhuid
zodat u het haar zonder problemen dagelijks kunt wassen.
Speciale beschermende werkstoffen voorkomen statisch
haar en houden het haar zacht en mooi in vorm.

Een uitstekend en zacht alternatief voor de gangbare deodorant sprays. BeauCaire Deo Cream bevat substanties die
transpiratiegeurtjes neutraliseren. Deze crème kan worden
opgebracht en ingemasseerd, daar waar geurtjes moeten
bestreden worden. Ook ideaal bij zweetvoeten.

Pimple Cream
Speciaal om puistjes en andere onzuiverheden te behandelen. Bevat Kaoline (helende aarde) en natuurlijke pigmenten.
Bij consequent gebruik drogen de puistjes uit en de zwarte
puntjes verdwijnen. Ideaal in combinatie met BeauCaire
Liposome Tea Tree.
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Face + Body Peeling
Dode huidcellen op het gelaat en het lichaam worden zachtjes maar doeltreffend verwijderd zonder de huid te kwetsen.
Voorkomt de vorming van mee-eters en onzuiverheden. De
werkstoffen van de hierna opgebrachte BeauCaire producten worden beter opgenomen door de huid waardoor de
conditie van de huid nog beter wordt.

Zonnebescherming
Gel Mask

Sun Lotion Factor 12

Sterk vochtinbrengend masker op basis van meervoudige
liposomen, Aloe Vera, Vitamine E en A, Hyaluronzuur en
D-panthenol. Het gelmasker moet na het inwerken niet verwijderd worden. Resten die niet geabsorbeerd zijn, kunnen
lichtjes in gemasseerd worden of verwijderd met een watje.

Deze uitzonderlijk huidcompatibele zonnelotion verzekert u
van een uiterst effectieve bescherming tegen excessieve
blootstelling aan UV-straling. Een combinatie van verschillende werkstoffen zoals Vitamine E, minerale pigmenten
voor lichtreflectie (zinkoxide en titaniumdioxide) en een beschermingsfilter tegen straling (octocrylene) verzekeren u
van een goede en gezonde huidbescherming tegen de
schadelijke werking van vrije radicalen, UV-straling en lichtreflectie. Een factor 12 filtert al 85 % van de UV-straling
weg, maar staat toch toe dat de huid een gezonde bruine
kleur kan krijgen.

Cream Mask
Intensief reinigend, kalmerend en herstellend masker op
basis van Kaoline, ook bekend als “helende aarde”. Bij het
verwijderen van het masker worden onzuiverheden van de
huid weggenomen. Vitamine E, D-panthenol en Urea ondersteunen de verzorgende werking van het product.

Sun Gel Factor 8
Frisse en olievrije gel voor de huid die last heeft van zonneallergie. Deze uitzonderlijk huidcompatibele gel beschermt niet enkel uw huid tegen excessieve blootstelling
aan UV-straling, maar voedt ze ook om ze zacht en
soepel te houden. Filtert 75 % van de UV-straling. Ook
geschikt bij het sporten in de volle zon.
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Onze bedrijfspolitiek

Al meer dan 20 jaar streven cosmeticachemicus
Dr. Thomas Baumann en natuurgeneesheer Dr. Ernst
Walter Henrich, samen naar hun doel: een supergezonde huidverzorging van superieure kwaliteit ontwikkelen.

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

Van het begin af aan hebben zij volgens een duidelijk
concept gewerkt, dat zijn doeltreffendheid ten volle bewezen heeft: de arts en natuurgeneesheer bepaalt wat
ideaal 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 COSMETIC.

www.dr-baumann.nl
www.dr-baumann.be
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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 COSMETIC
wereldwijd, zowel financieel 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.dr-baumann.com
Dr. rer. nat. Thomas Baumann

Dr. med. Ernst Walter Henrich
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Met bionome groeten van uw DR. BAUMANN schoonheidsinstituut:

Belangrijk advies: koop onze producten bij voorkeur enkel in een DR. BAUMANN 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 verkoopsvoorwaarden.
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 productverantwoordelijkheid 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 DR. BAUMANN 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 DR. BAUMANN COSMETIC gegarandeerde, productkwaliteit.

