
What is  
really healthy  
for you and your skin

What is  
really healthy  
for you and your skin

The pleasure of healthy bionome beauty care.

Mikä on terveellistä 
sinulle ja ihollesi
Tieteellisiä faktoja tiivistetysti



Useat ihmiset uskovat ”luonnollisen” 
olevan terveellisintä ihollemme, vaik-
ka aina se ei pidä paikkaansa. Tässä 
muutamia esimerkkejä:

 monia yleisesti käytettyjä säilöntä-
aineita esiintyy myös luonnossa. 
Kioton Yliopiston tutkimukset ovat 
osoittaneet, että nämä säilöntäai-
neet voivat ikäännyttää ihoamme 
jopa kolme kertaa nopeammin.

 luonnonaineet, kuten eteeriset öl-
jyt, voivat aiheuttaa monia allergi-
oita. Vuodesta 2005 lähtien, etee-
ristä öljyistä johdetut hajusteet 
tulee eritellä tarkasti, kuten EU:n 
säädöksissä määrätään. 

 monet luonnolliset ainesosat saat-
tavat myös aiheuttaa syöpää.

Fakta: Luonto ei siis välttämättä 
vaali terveyttämme. Immuunijärjes-
telmämme ei erota ”luonnollisia” ja 
”synteettisiä/kemiallisia” ainesosia 
toisistaan, vaan pikemminkin ”kehoi-
denttisen” ja ”keho-epäidenttisen” 
ainesosan, sillä sen tehtävänä on 
hylkiä vahingoittavia ja kehoon mu-
kautumattomia ainesosia pysyäk-
semme terveinä. 

Monet uskovat ”luonnollisen” 
olevan terveellisintä iholleen



What nutrition is the best for your skin 
 and your health?

The answer is so simple:

  There are a great number of nutritionists who 
have published papers and articles from 
renowned universities and clinics throughout 
the world. A number of these papers can be 
found on internet sites like the “The medi-
cal community for the promotion of vegetari-
anism” (Ärztegesellschaft zur Förderung des 
Vegetarismus) www.fleisch-macht-krank.de. 
Those studies give us a clear and objective 
picture about what is healthy and what is 
unhealthy. 

  Also TV programmes are starting to inform 
people about the dangers of “supposedly” 
good products. See:

  www.youtube.com/watch?v=hHxWELDqsSw
www.myvideo.de/watch/127627/Wie_ 
gesund_ist_Milch_wirklich

  In 2003 the ADA (American Dietary Asso-
ciation) and the DC (Dieticians of Canada) 

 published the results of a number of scien-
tific studies on nutrition in a position paper   
http://www.vegetarismus.ch/heft/2003/
ADAdeutch.pdf announcing a joint state-
ment of their position, the ADA and DC 
made a clear statement in support of the 
health advantages of vegetarian and ve-
gan nutrition. The most acclaimed Nutrition-
ists in the USA and Canada are to be found 
in these organisations. The ADA alone has 
70,000 members. In the published paper it 
states that “Well planned vegan and other 
forms of vegetarian nutrition are suitable 
for every phase of our life cycle, including 
pregnancy, lactation, early and late child-
hood, and adolescence. Vegetarian nutrition 
offers a list of advantages”.   
They further state that: “It is the position of 
the American Dietetic Association (ADA) and 
the (DC) the Dieticians of Canada, that a rea-
sonable, planned vegetarian diet is benefi-

cial for good health. The nutrients are appro-
priate as are the health advantages for the 
prevention and treatment of specific illness-
es. This serves to encourage and support a 
vegetarian diet” 

Our recommendation: A diet that mere-
ly avoids food of animal origin is not healthy. 
Only a well planned and well balanced nutri-
tion is effective and healthy. It must contain the 
most important nutrients in adequate propor-
tions and avoid all nutrients of animal origin. 
We would be happy to advise you further on 
this important issue because we want to en-
sure that you receive the optimum treatment 
from without and within in order to ensure that 
you enjoy the best possible results for your 
skin and your health.

Nämä tosiasiat löytyvät mistä ta-
hansa lääketieteellisestä kirjallisuu-
desta. Lääkäri Ernst Walter Hen-
richin ja luonnontieteilijä Thomas 
Baumannin tutkimuksiin perustuvat 
johtopäätökset ovat luoneet poh-
jan terveellisten ihonhoitotuottei-
den kehittämiselle. He kehittivät 
SkinIdent® ihonhoitolinjan, joka 
on ainutlaatuinen sarja koko maa-
ilmassa. SkinIdent® sisältää vain 
ainesosia, joiden on tieteellisesti to-
distettu esiintyvän kehossamme ja 
ihossamme luonnostaan. 

Lopputuloksena on ennennäkemä-
tön allergolokinen sietokyky ja to-
dellinen suoja ihon ikääntymistä vas-
taan, joka saavutetaan optimaalisella 
määrällä vitamiineja ja vaikuttavia 
aineita. SkinIdent® Vitamin Cream 
testattiin ”Ökotestissä” (Saksassa) ja 
se palkittiin korkeimmalla mahdolli-
sella arvosanalla ”erittäin hyvä”.

SkinIdent® tuotteet tukevat sekä 
kauneuden hoitoa, että terveellistä 
ihonhoitoa täydellisessä tasapainos-
sa ihosi, terveytesi ja hyvinvointisi 
kanssa. Ainutlaatuinen sarja, jollaista 

Vastaus on yksinkertainen

 on olemassa monia hyviä ravintofysiologeja, jotka 
ovat julkaisseet artikkeleita ja tutkielmia tunnettujen 
yliopistojen ja sairaaloiden kautta ympäri maailman. 
Useat näistä tutkielmista löytyvät internetistä, kuten 
osoitteesta ”lääketieteellinen yhteisö vegetarismin 
edistämiseksi” www.fl eisch-macht-krank.de. Nämä 
tutkielmat antavat selkeän ja puolueettoman kuvan 
siitä, mikä on meille terveellistä ja/tai epäterveellistä.

 -myös TV ohjelmat ovat alkaneet valistaa ihmisiä ”hy-
vinä” pidettyjen tuotteiden vaaroista. 
www.youtube.com/watch?v=hHxWELDqsSw www.
myvideo.de/watch/127627/Wie_gesund_ist_Milch_
wirklich

ei ole kehitetty aiemmin. Tarkempaa 
lisätietoa löydät SkinIdent® tuote-
esitteestä.

Fakta: SkinIdent® tuotelinja on ter-
veellinen ihonhoitosarja, joka huomi-
oi täydellisesti ”ihon oman luonteen”. 
Tällä tarkoitetaan sen koostumusta, 
aineenvaihduntaa ja toimintoja. Tä-
hän perustuen ihonhoitotuotteiden 
ainesosien ja vaikutusaineiden tulisi 
noudattaa tarkalleen tätä formaattia, 
ja olla tämän mallin mukainen.  To-
siasia on, että jo yhden tuotteen yk-
sikin sopimaton ainesosa voi tuhota 
kaikki positiiviset hoitotulokset. 



 Vuonna 2003 ADA (American Dietary Association) ja 
DC (Dieticians of Canada) julkaisivat useita ravintoa 
käsittelevien tutkimuksien tuloksia osoitteessa http://
www.vegetarismus.ch/heft/2003/ ADAdeutch.pdf. 
ADA ja DC esittivät näiden tulosten kautta yhteisen 
kantansa kasvis- ja vegaaniruokavalion puolesta. 
USA:n ja Kanadan tunnetuimmat ravintofysiologit 
löytyvät näiden yhdistyksien riveistä. Pelkästään ADA 
koostuu jo 70 000 jäsenestä. Julkaistussa tutkiel-
massa he toteavat, että ”hyvin suunniteltu kasvis- tai 
vegaaniruokavalio sopii ihmisen jokaiseen elämänvai-
heeseen, myös raskauteen, imetykseen, lapsuuteen 
sekä nuoruuteen. Kasvisruokavalio tarjoaa monia 
terveydellisiä hyötyjä”. Yhdistys kertoo, että ”meidän 
(ADA ja DC) kantamme on, että järkevästi ja hyvin 
suunniteltu kasvisruokavalio on hyväksi terveydellem-
me. Kasvisruoan sisältämät ravintoaineet ovat ihan-

teellisia kuin myös niiden terveydelliset vaikutukset 
tiettyjen sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Tämä 
kannustaa meitä tukemaan kasvisruokavaliota.”

Suosituksemme: Ainoastaan hyvin suunniteltu ja tasa-
painotettu ruokavalio on tehokas ja terveellinen. Ruoka-
valion tulee sisältää tärkeimmät ravintoaineet riittävissä 
määrissä ja siinä tulisi välttää kaikkia eläinperäisiä ravin-
toaineita. Neuvomme sinua mielellämme pidemmälle 
tässä tärkeässä asiassa, sillä haluamme että terveytesi 
ja ihosi saa nauttia parhaista mahdollisista tuloksista! 

Olet varmasti kuullut useasti, että 
monet sairaudet aiheutuvat väärän-
laisista ruokatottumuksista. Ravin-
nolla ja ravintoaineilla on suuri merki-
tys kaikkien elintemme toiminnalle ja 
terveydelle. Kuinka saisimme orien-
toitua itsemme, kun kysymys on 
niinkin tärkeästä asiasta kuin ravin-
nosta? Tulisiko meidän tehdä pää-
töksemme ruoka-alan mainostajien 
mukaan, jotka yrittävät vain saada 
tuotteitaan myytyä? Entä itseoppi-

Mikä ruokavalio on parasta
ihollesi ja terveydellesi?

neiden ”ravintogurujen” mukaan, 
jotka pitävät seminaareja ja kirjoitta-
vat kirjoja kasvattaakseen pankkiti-
liään? Vai tuliko meidän vaan pitää 
kiinni vanhoista ruokatavoistamme, 
jotka ovat jo saaneet monia ihmisiä 
sairaiksi?

Kuinka voimme löytää hyvän ruo-
kavalion, joka suojaa terveyttämme 
optimaalisella tavalla ja hoitaa ja ra-
vitsee ihoamme sisältäpäin?



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:


