
Dry 
dehydrated  
skin

Kuiva ja 
kosteusköyhä iho

Siihen voidaan vaikuttaa oikealla ihonhoidolla!

Dry 
dehydrated  
skin

The pleasure of healthy bionome beauty care.



Perfect for  
 daily skincare at home

Mahdollisia kuivuu-
den aiheuttajia:

 perimä

 hormonaaliset muutokset

 väärä ihonhoito, kuten puhdistustuotteiden liian 
voimakkaat ainesosat

 solariumin liiallinen käyttö

 vääränlainen ihonhoito solariumin jälkeen

 mineraaliöljyjä ja mineraalivahoja sisältävät ihon-
hoitotuotteet

 talituotannon vähentymisen aiheuttama ihon 
ikääntyminen

 kylmälle ja kuumalle ilmanalalle altistuminen

 vääränlainen päivittäinen ihonhoito

Mitä voimme tehdä?
Järkevien ihonhoitotuotteiden tulisi tukea ihoa ehjän, 
sitä suojaavan kerroksen rakentamisessa ja taata 
sen optimaalinen kosteuspitoisuus. Seramideista, 
linolihapoista, fosfolipideistä ja sfi ngolipideistä koos-
tuvat liposomit ja muut hyödylliset rasvahapot vah-
vistavat kuivan ihon vaurioitunutta suojakerrosta. 
Ne myös ehkäisevät iholta kosteuden haihtumista. 
Tämän vuoksi kuiva tai herkkä iho vaatii sarveisker-
rokseen lipidien muodossa olevia rakennusaineita, 
kosteutta ja öljyjä ihonhoitotuotteissa.

On suositeltavaa välttää kaikkia kyseenalaisia aines-
osia kuten mineraaliöljyjä, mineraalivahoja ja tuottei-



What can one do?
siin ”piilotettuja” puhdistavia aineita, 
joita löytyy useista ihon- ja vartalon-
hoitotuotteista. Nämä ainesosat voi-
vat häiritä solujen välisen suojaker-
roksen rakentumista. Tämä pätee 
myös meikkituotteisiin. 

Tulisi muistaa, että vaihtaminen mi-
neraaliöljyjä sisältävät ihonhoito- ja 
meikkituotteet ihoidenttisiä aines-
osia sisältäviin tuotteisiin, voi aihe-
uttaa harmitonta ja lyhytaikaista är-
sytystä iholla. Iho voi tuntua tällöin 

myös aavistuksen kuivalta. Tämä 
johtuu siitä, että iho saattaa kärsiä 
hetkellisestä kosteuskadosta ja täl-
löin iho-ongelmat saattavat myös 
korostua. Tällaisia oireita voi ilmetä 
muutaman päivän ajan. Tämä johtuu 
mineraaliöljyjen ”eristävän” vaikutuk-
sen katoamisesta. Iho tarvitsee ai-
kaa sen luonnollisen suojakerroksen 
palauttamisessa. Hetkellinen ihon 
ärtyminen on siis positiivinen merk-
ki, sillä se merkitsee ihon luonnollista 
uusiutumista. 

Ihanteellinen 
päivittäinen 
ihonhoito kotona

Onko ihosi kuiva, arka, hilseilevä ja eloton? Kiristää-
kö ja kutiaako ihosi? Tuntuuko ihosi karhealta?

Sinulla on todennäköisesti kuiva iho, joka on iho-
tyypeistä yleisin. Kuivan ja herkän ihon saa aikaan 
useimmiten lipidien puute epidermiksen (ihon uloin 
kerros) suojakerroksessa. Näiden lipidien puuttumi-
sesta seuraa merkittävä ja vääjäämätön kosteuden 
haihtuminen. Kosteuskato johtuu ihon suojakerrok-
sen vaurioitumisesta. Näin ollen myös allergeenit ja 
saasteet pääsevät tunkeutumaan ihoon helpommin.



Tällöin iho reagoi lisääntyneellä herkistymisellä 
myös ulkoisiin ärsykkeisiin. Tutkimukset osoit-
tavat, että levittämällä iholle mineraaliöljyjä (ku-
ten parafi inejä), ihon suojakerroksen toiminta 
häiriintyy. Tämä voidaan todeta siitä, että iho 
ja erityisesti huulet tarvitsevat jatkuvasti seu-
raavaa annosta mineraaliöljyjä luodakseen si-
netöivän vaikutuksen (huokosten tukkiminen) 
ja ehkäistäkseen tulevia kuivumisen merkkejä. 
Tieteelliset tutkimukset ovat todistaneet, että 
ihoidenttisten lipidien ja liposomien käytöllä, il-
man kemiallisia säilönaineita ja hajusteita, iho 
alkaa nopeasti uudistaa suojakerrostaan ja se 
on välittömästi silmin nähden kosteutetumpi! 
Kun ihosi suojakerros on vahingoittumaton, se 
tuntuu pehmeämmältä, sileämmältä ja lisäksi 
pienet juonteet ja rypyt tasaantuvat. 

 DR. BAUMANN ja erityisesti Ski-
nIdent® tuotteilla varmistat, että 
ihosi saa erittäin vaikuttavia ja 
aitoja hoitavia ainesosia ikäänty-
mistä vastaan. Ne antavat myös 
ihollesi optimaalisen suojan. Ne 
tukevat ihon suojatoimintoja ja 
varmistavat ihanteellisen kosteus-
tasapainon säilymisen. 

 Ihosi ei ole enää stressaantunut ja 
kireä.

 Ihosi näyttää tasaisemmalta ja 
pehmeämmältä.

 Ihosi puolustautuu tehokkaasti 
ennenaikaista ikääntymistä vas-
taan.

Mitä hyötyä tästä on?
 Ihosi sarveiskerros ei paksuunnu 
kohtuuttomasti.

 Ihosi tuntuu jälleen hyvältä.

Hoida itseäsi ja perhettäsi päivittäin 
vain tuotteilla, jotka takaavat kor-
keimman mahdollisen turvallisuuden 
ihollesi ja terveydellesi. Vain silloin 
kosmetologi- ja hoitolakäynnit ovat 
hyödyllisiä ja tehokkaita. Kosmetolo-
ginasi neuvon mielelläni sinua aines-
osista ja ihonhoitotuotteista, jotka 
sopivat juuri sinun ihollesi! Tällä ta-
voin voin myös ottaa vastuuta ihos-
tasi ja auttaa sinua aikaansaamaan 
ihosi parhaimman mahdollisen ulko-
näön ja kunnon.



Maahantuonti:
Dr. Baumann Kosmetiikka Finland Oy, www.dr-baumann.� 
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n  Is the optimal protection against 
skin intolerance resulting in total 
effectiveness and a visibly more 
beautiful skin:

 1.  SkinIdent® contains only body iden-
tical/skin identical ingredients and 
 vitamins (as Allergies are created by 
ingredients that are not recognized 
by the body as part of itself).

 2.  SkinIdent® contains no ingredients 
that were listed as potential allergens 
in the 2004 report commissioned by 
the German Federal environmental 
office for the investigation for the 
spreading of environmentally created 
contact allergies. The responsible 
body was the IVDK (information 
group Dermatological hospitals) No 
ingredients present in the SkinIdent 
line where listed a potential allergens.

n  Free of preservatives

n  Free of perfume, fragrance and 
ethereal oils

n  Free of mineral oils 

n  Free of animal ingredients

n  Free of the unnecessary 
packaging that damages  
the environment

The bionome quality 
of Dr. Baumann SkinIdent®

DR. BAUMANN Products are skin friendly,  
animal friendly and environmentally friendly

Highly recommended by your DR. BAUMANN Partners

The Dr. Baumann SkinIdent® Vitamin Cream 

was tested by Ökotest and achieved the 

best possible rating: „sehr gut“ very good 

in 08.04
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Dr. Baumann SkinIdent® 
– Bionomista laatua

Ihanteellista suojaa ihon yliherk-
kyyksiä vastaan ja silminnähden 
kauniimpi iho:

1. SkinIdent® tuotteet sisältävät 
vain ihoidenttisiä ainesosia ja 
vitamiineja (allergiat kehittyvät 
ainesosista, joita iho ei tunnis-
ta omakseen).

2. SkinIdent® tuotteet eivät sisäl-
lä mahdollisiksi allergeeneiksi 
Saksan ympäristöministeriön 
vuonna 2004 tutkimuksessa 
listattuja ainesosia. Yhtäkään 
SkinIdent® tuotteissa käytet-
tyä ainesosaa ei ole listattu 
allergiapotentiaaliksi.

ei säilöntäaineita

ei hajusteita tai eteerisiä öljyjä

ei mineraaliöljyjä

ei eläinperäisiä ainesosia

ei ympäristöä rasittavia tarpeetto-
mia pakkausmateriaaleja

Dr. Baumann tuotteet ovat sekä iho-, eläin-, 
että ympäristöystävällisiä!

Valtuutettu Dr. Baumann® kosmetologisi:


