Dr. Baumann®-tuotteisiin
voit luottaa
Bionominen kauneudenhoito

Erinomainen siedettävyys iholla

“Bionomia” on luonnonlakien tiedettä. Nämä lait
muodostavat DR. BAUMANN®-kosmetiikan tuotekehittelyn ja valmistuksen perustan. Tämä merkitsee,
että tuotekehittelyssä huomioidaan ihon ja elimistön
aineenvaihduntaprosessit sekä ympäristönäkökulma.

Käyttämällä tieteellisesti tutkittuja ja tarkoin valittuja
valmistusaineita todennäköisyys allergia- ja yliherkkyysreaktioille minimoituu, ja tuotteiden siedettävyys
paranee.

Bionomisen kosmetiikan perusperiaattet ovat:
- Tuotteiden optimaalinen siedettävyys eli valmistusaineiden valinta dermatologista ja allergologista
tietämystä hyväksi käyttäen.
- Huolellinen valmistusaineiden valinta, jolloin aineosilla on tutkitusti ja todistetusti positiivinen vaikutus
iholla.
- Valmistusaineiden täydellinen yhteensopivuus ihon
fysiologiaan ja anatomiaan, kehittämällä vaikutusaineita jotka muistuttavat koostumukseltaan ihon
luontaista rakennetta.
- Ympäristön kuormituksen vähentäminen välttämällä
liiallisia pakkausmateriaaleja.
- Eläinten kunnioittaminen kieltäytymällä eläinperäisten ainesosien käytöstä.

Hajusteet ja lukuisat kemialliset säilöntäaineet ovat
yleisimpiä kosmeettisista valmisteista johtuvien
yliherkkyysreaktioiden aiheuttajia. DR. BAUMANN®kosmetiikan yliherkkyysriski halutaan pitää mahdollisimman alhaisena. Tämän saavuttamiseksi DR.BAUMANN®
tutkimuslaboratorioissa on tehty perusteellista työtä,
jotta tuotteet tuoksuisivat miellyttäviltä ilman hajusteita
ja säilyisivät pitkään ilman kemiallisia säilöntäaineita.
Äärimmäisen vaikeaa tämä on liposomituotteiden osalta.
DR. BAUMANN®in tutkimusaboratorioissa on onnistuttu
kehittämään voiteiden lisäksi – maailman ensimmäisenä
valmistajana – myös monikerrosliposomeja sisältäviä
hoitotuotteita, joka tuoksuvat hyvältä ilman hajusteita
ja säilyvät pitkään ilman kemiallisia säilöntäaineita.

Turvallisuutta luonnollisilla
vaikutusaineilla
Esikuvana luonto
DR. BAUMANN®-kosmetiikka valmistetaan ihosolujen luontaista rakennetta vastaavista aineksista.
DR. BAUMANN®-tuotteet sisältävät iholle tärkeitä
kasvipohjaisia luonnonöljyjä, mutta eivät mineraalitai vuoriöljyjä, kuten parafiinia. DR. BAUMANN®hoitotuotteet kuljettavat ihoon juuri niitä ainesosia,
joita iho luonnostaankin sisältää. Tästä syystä ne
imeytyvät ihoon helposti ja nopeasti. Ihoa hoidetaan
yksinkertaisesti ihon omilla rakenneaineilla. Mikä
olisikaan luonnollisempaa!
Edellytyksenä on kuitenkin, että hoitotuotteet eivät
sisällä kemiallisia säilöntäaineita tai hajusteita. Tällä
perusteella on helppo ymmärtää, että DR. BAUMANN®kosmetiikan positiiviset vaikutukset näkyvät ja tuotteet
sopivat herkimmillekin ihotyypeille.
DR. BAUMANN®-kosmetiikka on suunniteltu erityisesti
vaativille ja laatutietoisille kuluttajille. Tuotteiden

tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaavat pätevät
tiedemiehet ja tutkijat. Tuloksena ovat huippulaadukkaat, bionomiset ihonhoitotuotteet, jotka on kehitetty
herkän, allergisen ihon tarpeet huomioon ottaen. DR.
BAUMANN®-tuotteet sopivat kuitenkin kaikille, jotka
haluavat hoitaa ihoaan laadukkailla, vaikuttavilla ja
turvallisilla tuotteilla. Johtavana periaatteena on asiakkaan ihonhoidosta saama hyöty eikä sopeutuminen
kosmetiikan vaihtuviin muoti-ilmiöihin, joiden hyöty
kuluttajalle on usein vähintäänkin kyseenalainen.

Luonnon, ihmisten ja
eläinten kunnioitus
DR. BAUMANN®-tuotteiden pakkaamisessa vältetään
turhia materiaaleja, mikä vähentää ympäristön kuormitusta. Myös eläinten oikeuksia kunnioitetaan: DR.
BAUMANN®-kosmetiikka ei sisällä mitään eläinperäisiä
ainesosia.

Ihon
Intensive
puhdistukseen hoitovoiteet
Face Cleanser
Mieto pinta-aktiivinen puhdistusaine kaikille ihotyypeille, erityisesti hieman rasvaiselle ja rasvoittuvalle
iholle. Ei kuivata ihoa säännöllisessäkään käytössä.
Vaikuttavina aineina mm. allantoiini ja urea.
Levitä kasvoille, kaulalle ja dekolteelle pieni määrä
BeauCaire® Face Cleanser puhdistusainetta kevyin pyörittävin liikkein. Huuhtele vedellä ja täydennä puhdistus
Tonic Lotion kasvovedellä.

Cleansing Milk
Erittäin mieto ja hellävarainen puhdistusemulsio kaikille
ihotyypeille päivittäiseen käyttöön. Optimaalinen puhdistustuote (ilman pinta-aktiivisia aineita), joka sopii
erinomaisesti myös herkälle iholle. Sopii erinomaisesti
myös silmämeikin poistoon. Vaikuttavina aineina octyl
palmitaatti ja urea.
Levitä kasvoille, kaulalle ja dekolteelle pieni määrä
Cleansing Milk puhdistuemulsiota kevyin pyörittävin
liikkein. Poista kosteilla kasvosienillä tai vanulapuilla tai
huuhtele vedellä sekä täydennä puhdistus BeauCaire®
Tonic Lotion kasvovedellä.

Tonic Lotion
Mieto kasvovesi kaikille ihotyypeille päivittäiseen
käyttöön. Puhdista iho ihotyypin mukaisella BeauCaire® puhdistustuotteella ja pyyhi sen jälkeen kasvojen,
kaulan ja dekolteen alue kasvovedellä kostutetuilla
vanulapuilla. Vaikuttavina aineina D-panthenoli, allantoiini ja maitohappo.

BeauCaire® INTENSIVE linjan hoitovoiteet soveltuvat
sekä päivä-, että yökäyttöön. Neutraalin tuoksuiset
ja koostumukseltaan pehmeät voiteet suojaavat ihoa
tehokkaasti ympäristön aiheuttamilta haitoilta. Kosteuttavat ainesosat lisäävät ihon kosteuspitoisuutta,
pitäen sen nuorekkaan ja terveen näköisenä. Intensive
linjan voiteet sopivat erinomaisesti myös herkän ja
allergisen ihon hoitoon. Voiteet täydentävät optimaalisesti BeauCaire® liposomigeelien vaikutusta.
Vaikuttavina aineina Seramidit, E- ja A-vitamiini,
D-panthenol ja Urea.

Intensive Light
Rasvaiselle ja rasvoittuvalle iholle.

Intensive Medium
Normaalille ja pintakuivalle sekaiholle.

Intensive Rich
Kuivalle ja erittäin kuivalle iholle.

Intensive Tea Tree
Rasvaiselle, akne ja epäpuhtaalle iholle. Ihon epäpuhtaudet vähenevät ja väri kirkastuu, verenkierto
elpyy ja saa ihon näyttämään raikkaammalta. Tehokas
hoitotuote, jos Liposome Tea Tree ei ole yksin riittävä.

Käsille

Perfect for
daily skincare at ho

Hand Cream

Koostumukseltaan pehmeä ja täyteläinen, ei öljyinen
käsivoide päivittäiseen käyttöön. Kosteuttaa tehokkaasti kuivaa ihoa ja imeytyy nopeasti jättämättä
iholle rasvaista kalvoa. Antaa loistavan suojan käsille
kylmällä ilmalla.
Vaikuttavina aineina D-panthenoli, octyl palmitaatti,
urea ja maitohappo.

Hand Cleanser
Riittoisa käsienpesuneste koko perheen päivittäiseen
käyttöön. Hellävarainen pesuneste puhdistaa kädet
tehokkaasti samalla hoitaen helposti kuivuvaa käsien
ihoa. Sisältää mm. kosteuttavaa ureaa ja rauhoittavaa
ruusupuuöljyä.

Silmänympärystuotteet
Eye Cream

Super Sensitive Light

Hellä silmänympärysvoide erityistä suojaa ja hoitoa
vaativalle silmänympärysiholle. Pehmeän ja täyteläisen
koostumuksensa ansiosta miellyttävä päivittäisessä käytössä. Pehmentää herkällä silmänympärysiholla olevia
pieniä juonteita ja kiinteyttää ihoa. Suojaa haitallisten
UV-säteiden aiheuttamilta haitoilta. Vaikutusaineina
E- ja, A-vitamiini, D-Panthenoli, sesamöljy ja allantoiini.
Suositellaan päivittäiseen käyttöön. Levitä puhtaalle
iholle pieni määrä voidetta aamuin illoin. BeauCaire®
Eye Cream voiteen alle voidaan myös levittää ihotyypin
mukainen liposomigeeli. Erittäin kuivalle silmänympärysiholle suosittelemme lisäksi BeauCaire® Eye Gel
silmänympärysgeeliä.

Herkälle rasvaiselle ja rasvoittuvalle iholle.

Eye Gel

Super Sensitive Medium

Täysin öljytön ja tehokkaasti kosteuttava ohut geeli
kuivalle silmänympärysiholle, Eye Gel ehkäisee myös
kosteuden haihtumista. Suositellaan päivittäiseen käyttöön. Levitä puhtaalle iholle pieni määrä geeliä aamuin
illoin. BeauCaire® Eye Gel silmänympärysgeelin alle voidaan myös levittää ihotyypin mukainen liposomigeeli.
Vaikutusaineina seramidit, hyaluronihappo ja urea.

Super Sensitive hoitovoiteet
BeauCaire® SUPER SENSITIVE linjan hoitovoiteet soveltuvat ympärivuorokautiseen käyttöön. Neutraalin
tuoksuiset ja koostumukseltaan miellyttävän pehmeät
voiteet suojaavat ihoa tehokkaasti ympäristön aiheuttamilta rasituksilta ja haitoilta. Kosteuttavat ainesosat
lisäävät ihon kosteuspitoisuutta, pitäen sen nuorekkaan
ja terveen näköisenä. Super Sensitive voiteet sopivat
erinomaisesti erittäin herkän ja allergisen ihon hoitoon.
Voiteet täydentävät optimaalisesti BeauCaire® liposomigeelien vaikutusta. Vaikuttavina aineina E-vitamiini,
Urea ja Maitohappo.

Herkälle normaalille ja pintakuivalle sekaiholle.

Super Sensitive Rich
Herkälle kuivalle ja erittäin kuivalle iholle.

Erikoisvaikutusaine ja vaikutusaineiden kuljettaja yhdessä:

Monikerrosliposomit
Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että monikerrosliposomien
käyttö kahdesti päivässä viikon
ajan voivat lisätä ihon kosteuspitoisuutta 100 %. Liposomit muistuttavat koostumukseltaan ihossa
luontaisesti esiintyviä ainesosia. Ne
kosteuttavat ihoa sekä kuljettavat
ihoon vaikutusaineita, kuten A-, E-,
C vitamiinia, seesamöljyä, hyaluronihappoa ja D-pantenolia.
Monikerrosliposomit ovat tehokkaimpia luonnollisia vaikutusaineita
ihonhoitotuotteissa. Jo ensimmäisen
käyttökerran jälkeen iho tuntuu
paremmalta. Mikäli ihon toiminta
ei ole ollut tasapainossa tai sitä on
hoidettu väärin, iholla saattaa ilmetä lieviä ärtyneisyyttä siirryttäessä
käyttämään BeauCaire® liposomituotteita. Ihoon saattaa ilmestyä
lievää punoitusta tai näppyjä, mutta
tämä on kuitenkin vain merkki
positiivisesta paranemisprosessista.
BeauCaire® tuotteisiin on valittu
ainesosat, jotka ovat iholla parhaiten siedettyjä, jotta myös tuotteiden
siedettävyys olisi mahdollisimman
hyvä. Vaikutusaineina liposomituotteissa on monikerrosliposomeja,
A-, E-, C-vitamiinia, seesamöljyä,
hyaluronihappoa ja D-panthenolia.

Sopivuus erillaisille ihoille
Koska monikerrosliposomien lipidit
esiintyvät luonnostaan ihosolujen
rakenteessa, ne sopivat herkimmillekin ihotyypeille. Kemiallisten

säilöntäaineiden ja hajusteiden
välttäminen allergiariskien minimoimiseksi on itsestäänselvyys
BeauCaire® tuotteissa.
Älä käytä BeauCaire® tuotteita yhdessä muiden valmistajien
tuotteiden kanssa. Kemialliset säilöntäaineet ja hajusteet voivat
kulkeutua monikerrosliposomien
kuljettamina tehokkaasti ihoon,
aiheuttaen ei-toivottuja reaktioita.
Bionomiset syvävaikutteiset liposomihoitotuotteet muodostavat
BeauCaire® kosmetiikan ainutlaatuisen perustan, joka eroaa muista
kosmetiikkasarjoista.
Puhdista iho huolellisesti Dr. Baumann sarjan puhdistustuotteella.
Täydennä puhdistus ihotyypin mukaisella kasvovedellä ja levitä välittömästi kostealle iholle ihotyypin
mukainen BeauCaire® liposomigeeli.
Anna liposomien imeytyä hetki ja
lisää iholle tarvittaessa ihotyypin
mukainen Intensive tai Super Sensitive voide.
Rasvaiselle ja erittäin rasvaiselle
iholle sekä lämpimään vuodenaikaan riittää usein liposomigeeli
yksinään.
Käytettäessä muiden valmistajien
meikkituotteita on varmistettava,
että ne eivät sisällä kemiallisia säilöntäaineita, hajusteita, haitallisia
UV-suojia tai mineraaliöljyjä.

Liposome Light
Kevyt ja syvävaikutteinen liposomigeeli rasvaiselle iholle ja lämpimänä
vuodenaikana käytettäessä myös
muille ihotyypeille. Liposome Light
sopii myös ensimmäiseksi liposomituotteeksi, totutettaessa ihoa
liposomituotteiden käyttöön.

Liposome Medium
Pintakuivalle, normaalille ja kuivalle
iholle tarkoitettu monikerrosliposomigeeli.

Liposome Super
Parantaa ihon kosteustasapainoa
korkean monikerrosliposomipitoisuutensa ansiosta. Tämä tuote soveltuu erinomaisesti kuivan ja vaativan
ihon päivittäiseen hoitoon. Kaikki
BeauCaire® -tuotesarjan liposomituotteet sisältävät ihoystävällisiä E-,
A- ja C-vitamiineja, sekä provitamiini
D-pantenolia. Lisäksi tuote sisältää
kosteuttavaa hyaluronihappoa jota
iho sisältää myös luonnostaan.
Lisäksi Liposome Super sisältää nanosomeja, jotka pystyvät imeytymään
syvälle ihon alempiin kerroksiin.

Liposome Tea Tree
Epäpuhtaalle, tulehtuneelle ja akneen taitaipuvaiseen ihon hoitoon.
Tasapainottaa talirauhasten toimintaa, jolloin ihon epäpuhtaudet vähenevät ja tulehdukset rauhoittuvat.
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Kuorinnan säännöllinen käyttö estää mustapäiden ja epäpuhtauksien
muodostumista. Lisäksi kuorinnan
jälkeen käytettävien tuotteiden
vaikutusaineet pääsevät helpommin
imeytymään ihoon, joka edesauttaa
niiden vaikutusta.

Pimple Cream
Paikallishoitovoide epäpuhtauksien
kuivattamiseen ja peittämiseen.
Voiteessa on miellyttävän pehmeä koostumus. Se peittää ihon
epäpuhtauksia ja puhdistaa ihoa.
Täydentää loistavasti epäpuhtaan
ihon BeauCaire® Liposome Tea Tree
ja Intensive Tea Tree tuotteiden
vaikutusta. Vaikutusaineina kaoliini,
mineraalipigmentit, urea ja maitohappo. Pimple Cream voidetta voidaan käyttää paikallishoitoaineena
yksittäisille ﬁnneille tai laajemmalti
levitettynä.
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Yksilöllinen tuotesuositus:

Aamu

Ilta

Puhdistus:
Kasvovesi:
Liposomi:
Hoitovoide:
Silmänympärystuote:
Vartalotuotteet:
Muuta:

Tuotteiden INCI-listat löytyvät osoitteesta www.point-of-skin.ﬁ
Tuotteet eivät sisällä kemiallisia säilöntäaineita, hajusteita, mineraaliöljyjä, kemiallisia väriaineita, haitallisia
valonsuoja-aineite, eläinperäisiä ainesosia, eikä niissä käytetä turhia pakkausmateriaaleja.

Valtuutettu Dr. Baumann® kosmetologisi:

Maahantuoja: Dr. Baumann Kosmetiikka Finland Oy
Kallionsivu 6, 50600 Mikkeli
Puh./faksi 015-366 330, gsm 044-568 7542
dr.baumann@co.inet.ﬁ
www.dr-baumann.ﬁ
441 670
Painotuote

