


Dr. Baumann®-tuotteisiin
voit luottaa

Bionominen kauneudenhoito

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

Bionomisen kosmetiikan perusperiaattet ovat:

- Tuotteiden optimaalinen siedettävyys eli valmis-
tusaineiden valinta dermatologista ja allergologista 
tietämystä hyväksi käyttäen.

- Huolellinen valmistusaineiden valinta, jolloin aineo-
silla on tutkitusti ja todistetusti positiivinen vaikutus 
iholla.

- Valmistusaineiden täydellinen yhteensopivuus ihon 
fysiologiaan ja anatomiaan, kehittämällä vaikutus-
aineita jotka muistuttavat koostumukseltaan ihon 
luontaista rakennetta.

- Ympäristön kuormituksen vähentäminen välttämällä 
liiallisia pakkausmateriaaleja.

- Eläinten kunnioittaminen kieltäytymällä eläinpe-
räisten ainesosien käytöstä.

Erinomainen siedettävyys iholla

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

Hajusteet ja lukuisat kemialliset säilöntäaineet ovat 
yleisimpiä kosmeettisista valmisteista johtuvien 
yliherkkyysreaktioiden aiheuttajia. DR. BAUMANN®-
kosmetiikan yliherkkyysriski halutaan pitää mahdollisim-
man 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 ihosolu-
jen luontaista rakennetta vastaavista aineksista. 
DR. BAUMANN®-tuotteet sisältävät iholle tärkeitä 
kasvipohjaisia luonnonöljyjä, mutta eivät mineraali- 
tai 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 huippulaaduk-
kaat, 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 asi-
akkaan 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 kuor-
mitusta. Myös eläinten oikeuksia kunnioitetaan: DR. 
BAUMANN®-kosmetiikka ei sisällä mitään eläinperäisiä 
ainesosia.



Ihon       
puhdistukseen

Face Cleanser  

Mieto pinta-aktiivinen puhdistusaine kaikille ihotyy-
peille, 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 pyö-
rittävin liikkein. Huuhtele vedellä ja täydennä puhdistus 
Tonic Lotion kasvovedellä.

Cleansing Milk 

Erittäin mieto ja hellävarainen puhdistusemulsio kaikille 
ihotyypeille päivittäiseen käyttöön. Optimaalinen puh-
distustuote (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 BeauCai-
re® puhdistustuotteella ja pyyhi sen jälkeen kasvojen, 
kaulan ja dekolteen alue kasvovedellä kostutetuilla 
vanulapuilla. Vaikuttavina aineina D-panthenoli, al-
lantoiini ja maitohappo.

Intensive   
hoitovoiteet
BeauCaire® INTENSIVE linjan hoitovoiteet soveltuvat 
sekä päivä-, että yökäyttöön. Neutraalin tuoksuiset 
ja koostumukseltaan pehmeät voiteet suojaavat ihoa 
tehokkaasti ympäristön aiheuttamilta haitoilta. Kos-
teuttavat ainesosat lisäävät ihon kosteuspitoisuutta, 
pitäen sen nuorekkaan ja terveen näköisenä. Intensive 
linjan voiteet sopivat erinomaisesti myös herkän ja 
allergisen ihon hoitoon. Voiteet täydentävät opti-
maalisesti  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 epä-
puhtaudet vähenevät ja väri kirkastuu, verenkierto 
elpyy ja saa ihon näyttämään raikkaammalta. Tehokas 
hoitotuote, jos Liposome Tea Tree ei ole yksin riittävä.



Perfect for  
 daily skincare at home

Super Sensitive hoitovoiteet
BeauCaire® SUPER SENSITIVE linjan hoitovoiteet so-
veltuvat ympärivuorokautiseen käyttöön. Neutraalin 
tuoksuiset ja koostumukseltaan miellyttävän pehmeät 
voiteet suojaavat ihoa tehokkaasti ympäristön aiheut-
tamilta 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® liposomi-
geelien vaikutusta. Vaikuttavina aineina E-vitamiini, 
Urea ja Maitohappo.

Super Sensitive Light

Herkälle rasvaiselle ja rasvoittuvalle iholle.

Super Sensitive Medium

Herkälle normaalille ja pintakuivalle sekaiholle.

Super Sensitive Rich

Herkälle kuivalle ja erittäin kuivalle iholle.

Käsille
Hand Cream 
Koostumukseltaan pehmeä ja täyteläinen, ei öljyinen 
käsivoide päivittäiseen käyttöön. Kosteuttaa tehok-
kaasti 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

Hellä silmänympärysvoide erityistä suojaa ja hoitoa 
vaativalle silmänympärysiholle. Pehmeän ja täyteläisen 
koostumuksensa ansiosta miellyttävä päivittäisessä käy-
tössä. 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 silmänym-
pärysiholle suosittelemme lisäksi BeauCaire® Eye Gel 
silmänympärysgeeliä.

Eye Gel 

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



Erikoisvaikutusaine ja vaikutusaineiden kuljettaja yhdessä:

Monikerrosliposomit

Tieteelliset tutkimukset ovat osoit-
taneet, että monikerrosliposomien 
käyttö kahdesti päivässä viikon 
ajan voivat lisätä ihon kosteuspi-
toisuutta 100 %. Liposomit muis-
tuttavat koostumukseltaan ihossa 
luontaisesti esiintyviä ainesosia. Ne 
kosteuttavat ihoa sekä kuljettavat 
ihoon vaikutusaineita, kuten A-, E-, 
C vitamiinia, seesamöljyä, hyaluro-
nihappoa ja D-pantenolia.

Monikerrosliposomit ovat tehok-
kaimpia luonnollisia vaikutusaineita 
ihonhoitotuotteissa. Jo ensimmäisen 
käyttökerran jälkeen iho tuntuu 
paremmalta. Mikäli ihon toiminta 
ei ole ollut tasapainossa tai sitä on 
hoidettu väärin, iholla saattaa ilme-
tä lieviä ärtyneisyyttä siirryttäessä 
käyttämään BeauCaire® liposomi-
tuotteita. Ihoon saattaa ilmestyä 
lievää punoitusta tai näppyjä, mutta 
tämä on kuitenkin vain merkki 
positiivisesta paranemisprosessista. 
BeauCaire® tuotteisiin on valittu 
ainesosat, jotka ovat iholla parhai-
ten siedettyjä, jotta myös tuotteiden 
siedettävyys olisi mahdollisimman 
hyvä.  Vaikutusaineina liposomi-
tuotteissa on monikerrosliposomeja, 
A-, E-, C-vitamiinia, seesamöljyä, 
hyaluronihappoa ja D-panthenolia.

Sopivuus erillaisille ihoille

Koska monikerrosliposomien lipidit 
esiintyvät luonnostaan ihosolujen 
rakenteessa, ne sopivat herkim-
millekin ihotyypeille. Kemiallisten 

säilöntäaineiden ja hajusteiden 
välttäminen allergiariskien mi-
nimoimiseksi on itsestäänselvyys 
BeauCaire® tuotteissa.

Älä käytä BeauCaire® tuottei-
ta yhdessä muiden valmistajien 
tuotteiden kanssa. Kemialliset säi-
löntäaineet ja hajusteet voivat 
kulkeutua monikerrosliposomien 
kuljettamina tehokkaasti ihoon, 
aiheuttaen ei-toivottuja reaktioita. 
Bionomiset syvävaikutteiset lipo-
somihoitotuotteet muodostavat 
BeauCaire® kosmetiikan ainutlaa-
tuisen perustan, joka eroaa muista 
kosmetiikkasarjoista.

Puhdista iho huolellisesti Dr. Bau-
mann sarjan puhdistustuotteella. 
Täydennä puhdistus ihotyypin mu-
kaisella kasvovedellä ja levitä välit-
tömästi kostealle iholle ihotyypin 
mukainen BeauCaire® liposomigeeli. 
Anna liposomien imeytyä hetki ja 
lisää iholle tarvittaessa ihotyypin 
mukainen Intensive tai Super Sen-
sitive voide. 

Rasvaiselle ja erittäin rasvaiselle 
iholle sekä lämpimään vuoden-
aikaan riittää usein liposomigeeli 
yksinään.

Käytettäessä muiden valmistajien 
meikkituotteita on varmistettava, 
että ne eivät sisällä kemiallisia säi-
löntäaineita, hajusteita, haitallisia 
UV-suojia tai mineraaliöljyjä.

Liposome Light

Kevyt ja syvävaikutteinen liposomi-
geeli rasvaiselle iholle ja lämpimänä 
vuodenaikana käytettäessä myös 
muille ihotyypeille. Liposome Light 
sopii myös ensimmäiseksi lipo-
somituotteeksi, totutettaessa ihoa 
liposomituotteiden käyttöön. 

Liposome Medium

Pintakuivalle, normaalille ja kuivalle 
iholle tarkoitettu monikerroslipo-
somigeeli.

Liposome Super

Parantaa ihon kosteustasapainoa 
korkean monikerrosliposomipitoi-
suutensa ansiosta. Tämä tuote sovel-
tuu erinomaisesti kuivan ja vaativan 
ihon päivittäiseen hoitoon. Kaikki 
BeauCaire® -tuotesarjan liposomi-
tuotteet 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 nan-
osomeja, jotka pystyvät imeytymään 
syvälle ihon alempiin kerroksiin.

Liposome Tea Tree 

Epäpuhtaalle, tulehtuneelle ja ak-
neen taitaipuvaiseen ihon hoitoon. 
Tasapainottaa talirauhasten toimin-
taa, jolloin ihon epäpuhtaudet vä-
henevät ja tulehdukset rauhoittuvat.



Self Tanning for Face and Body  
from SkinIdent® 

A really fabulous product from the DR. BAUMANN 
research centre because of its effect and the unu-
sual tolerance levels reached for such a product. 
The exceptional SkinIdent® Self Tanning enhanced 
through its exclusively skin and body identical in-
gredients. Dihydroxyacetone exists in the body as 
a by product of the gaseous exchange of carbon 
dioxide and oxygen.

This by product interacts with the keratin in the 
uppermost layers of the skin so that a healthy, 
even, tan is achieved lasting for many days. This 
product is perfectly compatible with other SkinI-
dent® products. The skin does not only look won-
derfully tanned but looks smooth and silky. We 
recommend that you first apply a liposome prod-
uct and then apply the SkinIdent® Self  Tanning. An 
additional cream can then follow according to the 
skin type and condition.

Erikoistuotteet
Gel Mask 

Miellyttävän neutraalin tuoksuinen 
liposomigeelinaamio, ilman hajustei-
ta ja kemiallisia säilöntäaineita. Sy-
vävaikutteinen hoitonaamio kaikille 
ihotyypeille, joka vähentää kuivalle ja 
pintakuivalle iholle tyypillisiä juon-
teita. Vilkastuttaa ihon verenkiertoa 
ja aineenvaihduntaa sekä kiinteyttää 
ja lisää ihon joustavuutta. Suositel-
laan säännölliseen käyttöön myös 
herkälle ja stressaantuneelle iholle.
Vaikutusaineina Monikerroslipo-
somit, Aloe vera, sesamöljy, E- ja 
A-vitamiini, hyaluronihappo ja 
D-panthenoli.
Levitä puhdistetulle iholle (kuori iho 
tarvittaessa) Gel Mask geelinaamio 
noin kahden millin paksuisena ker-
roksena iholle ja anna vaikuttaa 10-
25 minuuttia. Naamiota ei tarvitse 
poistaa iholta, imeytymättä jääneen 
naamion voi hieroa kevyesti ihoon.
BeauCaire® Gel Mask naamiota 

käytetään tarpeen mukaan, 2-3 
kertaa viikossa tai sitä voidaan myös 
käyttää kuuriluontoisesti päivittäin, 
pakkaus loppuun.

Cream Mask 

BeauCaire® Cream Mask on tehok-
kaasti puhdistava, rauhoittava ja 
rentouttava syvävaikutteinen sekä 
uudistava kaoliinisaveen pohjautuva 
voidenaamio. Se sitoo itseensä sar-
veiskerroksen pinnalla olevaa talia 
ja kuolleita soluja. Ylellisen hoitava 
naamio ravitsee ja elävöittää ihoa 
parhailla mahdollisilla luonnonöl-
jyillä. Vaikutusaineina kaoliinisavi, 
urea, panthenoli ja E-vitamiini.

Face + Body Peeling

Kuorintaemulsion sisältämät pienet 
hellävaraisesti kuorivat nylonpallot 
poistavat kuolleet ihosolut kasvoilta 
ja vartalolta vahingoittamatta ihoa. 

Kuorinnan säännöllinen käyttö es-
tää 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 peh-
meä 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 maito-
happo. Pimple Cream voidetta voi-
daan käyttää paikallishoitoaineena 
yksittäisille fi nneille tai laajemmalti 
levitettynä.

Vartalolle
Shower Balm

Koko perheen mieto puhdistusaine kehon päivittäiseen puhdistukseen. Mietojen 
pinta-aktiivisten aineiden harmooninen suhde yhdessä laventeliöljyn, urean ja 
allantoiinin kanssa takaa hellän ja ihoa hoitavan vaikutuksen.

Body Lotion 

Täyteläinen vartaloemulsio vartalon ihon päivittäiseen kosteutukseen. Vaikuttavina 
aineina E-vitamiini, D-panthenoli, urea ja maitohappo.

Shampoo

Huolellisesti valitut puhdistavat ainesosat pesevät hiukset ja päänahan hellästi, 
joten tuote sopii hyvin päivittäin käytettäväksi. Tuotteen vikutusaineet minimoivat 
hiusten sähköisyyden, joten kampauksesi näyttää täydelliseltä joka päivä.

Vauvoille ja lapsille
Baby Cleanser

Eittäin mieto puhdistusneste lasten ja vauvojen ihonhoitoon. Hellästi 
hoitavien vaikutusaineiden, kuten allantoiinin ja urean sekä mietojen 
pinta-aktiivisten aineiden yhdistelmä takaa hellän puhdistuksen her-
kimmillekin ihoille sitä rasittamatta. Vaahdota puhdistusgeeli kosteissa 
käsissä tai levitä se suoraan kostealle iholle. Huuhtele lämpimällä vedellä, 
kuivaa iho ja levitä vartalolle kevyesti hieroen BeauCaire® Baby Cream.

Baby Cream

Täyteläinen hoitovoide lasten ja vauvojen ihon hoitoon. Suojaa, hoitaa ja 
rauhoittaa vauvan herkkää ihoa. Ideaalinen voide allergisiin reaktioihin 
taipuvaiselle ihotyypille. Vaikutusaineina E-vitamiini, D-panthenoli, 
allantoiini ja maitohappo.
Puhdista vauvan iho ensin BeauCaire® Baby Cleanser puhdistusnesteellä 
ja levitä sen jälkeen iholle Baby Cream voide, kevyin hierovin liikkein.

What types of chemical sunscreens  
bare health risks and how does one 
 recognise them? 

Chemical sunscreens should be deposited on 
the skin with the function of absorbing the sun-
light. They should be UV stable and definitely 
not be hormonally active. Years ago the Univer-
sity of Zurich proved that many chemical SPF’s 
are not UV stable and have a negative hormo-
nal effect. It has already been established that 
hormonally active chemicals have been found 
in mother’s milk, fish and in the lakes. As a re-
sult of scientific research it is thought that spe-
cific chemical UV filters may be questionable 
from a health point and can create an environ-
mental burden. 

Consumer Protection 

Research carried out by the University of Zurich 
and other renowned research institutes have 
shown that the following UV filters (at least in 
animals) have a hormonal effect. (Abnormal en-
largement of the womb) and it was proven that 
some UV filters were present in mothers milk, 
fish and in the sea such as Benzophenone-3 
(BP-3), Homosalate (HMS), 4-Methylbenzyli-
dene-Camphor (4-MBC), Octyl-Methoxy-Cin-
namate (OMC), Octyl-Dimethyl-Para-Amino-
Benzoic-Acid (OD-PABA). 

Should normal creams contain an SPF? 

From a dermatological point of view, skincare 
products applied on a daily base should con-
tain no chemical SPF’s so that the daily and 
yearly burden created by them can be avoided 
and the  production of Vitamin-D the skin not 
totally inhibited. 
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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.

Yksilöllinen tuotesuositus:              Aamu   Ilta

Puhdistus:

Kasvovesi:

Liposomi:

Hoitovoide:

Silmänympärystuote:

Vartalotuotteet:

Muuta:

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 


