
■ DR. BAUMANN – MIESTEN TUOTEOPAS



Dr. Baumann®
on ihosi 
kaveri

■  Kohtele ihoa kuin parasta kaveriasi. 
Iho on ihmisen suurin elin, ja sen oikea 
hoito parantaa paitsi ulkonäköä niin antaa
hyvinvoin� a ja itsevarmuu� a arkeen. 

■ Miehet suosivat helppoa mu� a tehokasta ihonhoitoa. Dr. Baumann® -tuo� eilla 
hyvinvoivaan ja hyvännäköiseen ihoon menee vain viisi minuu�  a päivässä. 

Parranajo on ihonhoidon erikoishaaste, joka asettaa karskitkin posket koville. Siksi on tärkeää, ettei 
miehen ihoa kuormiteta kosmetiikan kyseenalaisilla raaka-aineilla, vaan että parranajoon ja ihon-
hoitoon käytettävät tuotteet ovat mahdollisimman ihoystävällisiä. Esimerkiksi turhat hajusteet ja 
säilöntäaineet voivat aiheuttaa yliherkkyyksiä ja allergioita ja vauhdittaa ihon ikääntymistä. Varsinkin 
suurina pitoisuuksina käytetyt mineraaliöljyt voivat puolestaan häiritä ihon suojakerroksen toimintaa.

Kun käytät Dr. Baumann® -tuotteita, ihosi ei altistu säilöntäaineille, mineraaliöljyille, hajusteille, väriaineille 
eikä haitallisille valonsuoja-aineille. Dr. Baumann® -tuotteiden pakkaamisessa välte tään turhia materiaaleja 
eivätkä ne sisällä mitään eläinperäisiä ainesosia.  

Oma Dr. Baumann® -kosmetologisi analysoi ihosi kunnon ja valitsee sille sopivat tehokkaat tuoteratkaisut.  
Tämän esitteen valikoiman lisäksi Dr. Baumann® -sarjaan kuuluu tuotteita käsille, jaloille, päivittäiseen 
puhtauteen, hiuksille ja aurinkoon.  Hoidettu mies voi hyvin – ja näyttää hyvältä.

Saippuat ja suihkugeelit liuottavat paitsi likaa niin ihon pintaa suojaavaa happovaippaa. 
Iho tasapainottaa tilanteen vähitellen, mutta altistuu sillä välin kuivumiselle ja ärsytyksille. 
Ihotyypin mukainen puhdistusaine poistaa kasvojen pintaa tukkivan lian ja talin ihon 
luonnollista suojausta vaurioimatta. Iltapuhdistuksen lisäksi iho kannattaa pestä aamuisin, 
sillä aamulla kasvojen pintaa kuorruttavat solu- ja talijäte ja petivaatteista siirtyneet mikrobit. 
Kasvovesi täydentää puhdistuksen ja nopeuttaa pH:n palautumista ihon vastustuskyvyn 
kannalta optimaaliselle tasolle. Kasvovedet sisältävät myös hoitavia aineita ja ne jättävät 
iholle joustavan raikkaan tunteen. 

Puhdistus & kasvovesi
AAMUIN & ILLOIN

■ Vaikka silmä ei erota, kasvojen pintaan kertyy likaa 
ja epäpuhtauksia päivin öin. Saippuan ja veden sijaan 
ne puhdistetaan ihotyypille sopivilla Dr. Baumann® 
puhdistustuo� eella ja kasvovedellä. Oikeat tuo� eet 
löytyvät kosmetologisi amma�  taidolla. 

Cleansing Gel
Mieto, kevyesti vaahtoava 
puhdistusgeeli, jonka rai-
kas koostumus ei kuivata 
ihoa. Sopii ensisijaisesti 
normaalille, seka- ja 
rasvoittuvalle iholle.

Facial Tonic Lotion
Alkoholiton kasvovesi 
normaalille, seka- ja 
rasvoittuvalle iholle. 
Viimeistelee puhdis-
tuksen ja palauttaa ihon 
normaalin pH-arvon. 
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■ Ennen kosteusvoide� a tai partabalmia iholle 
käytetään Liposome For Men -monikerrosliposomia. 
Tutkimukset osoi� avat, e� ä sen käy� ö kahdes�  
päivässä lisää huoma� avas�  ihon kosteuspitoisuu� a. 

Liposomigeelit ovat Dr. Baumann® -sarjan ainutlaatuinen  
perusta. Dr. Baumann® -liposomigeelit kuljettavat teho-
tiivisteiden vaikutusaineet erityisen syvälle ihoon, 
sillä liposomien koostumus muistuttaa ihon 
luonnollisia rakenneosia. Monikerros-
liposomigeelin koostumus on ohutta, 
minkä vuoksi se kaipaa tuekseen 
hoitovoiteen tai partabalmin. 

■ Cream for Men -hoitovoide on monikerrosliposomi-
geelin pari. Yhdessä ne varmistavat, e� ä iho saa sekä 
tehokkainta mahdollista hoitoa e� ä kosteu� a ja suojaa. 

Kosteutettu iho tuntuu ja näyttää hyvältä. Kosteuden turvin kuivuudesta 
johtuvat pintarypyt pysyvät poissa eikä mustapäitä muodostu niin 
helposti. Kosteuden lisäksi iho tarvitsee ripauksen rasva-aineita, jotka 
pitävät ihon joustavana ja suojaavat sitä ulkoisilta ärsykkeiltä. Kun samaa 
voidetta voi käyttää aamuin illoin, ihonhoito on selkeää ja helppoa. 

Monikerrosliposomi
DR. BAUMANN® -IHONHOIDON KULMAKIVI

Hoitovoide 
MONIKERROSLIPOSOMIGEELIN PARI

Cream for Men
Voiteessa on laadukkaita 
luonnonöljyjä, kuten 
jojobaa ja makadamiaa. 
Se sisältää myös ihon 
uusiutumista tukevia 
ja suojaavia pantenolia ja 
E-vitamiinia. Voide sopii 
hyvin herkälle ja kuivalla 
iholle, sillä sen koostumus 
on hieman runsaampaa kuin 
A� er Shave Lotion. Käytetään 
monikerrosliposomigeelin jälkeen. 

■ 30 ML TUUBI
■ 10 ML TUUBI

Liposome for Men
Miehen iholle kehitetty 
liposomituote. Monikerros-
liposomit ja hyaluronihappo 
kosteuttavat ihoa optimaali-
sesti. Pantenoli, helokkiöljy 
ja E-vitamiini rauhoittavat 
stressi-ihon ärsytystä. Loistava 
tuote myös parranajon jälkeen. 

■ 30 ML PUMPPUPULLO
■ 10 ML TUUBI
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After Shave Lotion For Men
Partabalmin makadamia- ja jojobaöljy sekä urea hoitavat ja kosteuttavat ihoa 
tehokkaasti.  Pantenoli, E-vitamiini ja bisabolol rauhoittavat parranajon ärsyttämiä 
poskia jättäen niille joustavan pehmeän tunteen. Ohut, kevyt ja nopeasti imeytyvä 
koostumus. Käytetään Liposome for Men -monikerrosliposomigeelin jälkeen. 

■ 75 ML TUUBI

Partavaahto
PARRANAJON AIKANA

■ Shaving Mousse for Men -vaahdon pehmeä koostumus 
lievi� ää ja poistaa parranajon ärsytystä. Kun kiinnität lisäksi 
huomiota partahöylän puhtauteen ja terävyyteen, parranajo 
ei vaurioita ihoa.

Partavaahto suojaa ihoa ärsytyksiltä. Vaahto muodostaa partahöylän terän ja 
ihon väliin ohuen suojamuurin, joka ehkäisee ihon raapeutumista. Se myös 
pehmentää partaa edistämällä veden imeytymistä partakarvoihin. Parhaimmat 
vaahdot sisältävät lisäksi ihon ärtymistä ja punoitusta ehkäiseviä hoitoaineita 
mutta eivät ihoa ärsyttäviä ainesosia. 

Shaving Mousse For Men
Pehmeä partavaahto takaa 
hellävaraisen ajelun ja terän 
liukumisen iholla. Vaahdon
sisältämät pantenoli ja E-
vitamiini hoitavat ihoa. 
Rosmariini rauhoittaa 
ihoa parranajon jälkeen.

■ 175 ML PUMPPUPULLO

■ Hellävarainen A� er Shave Lo� on For Men -partabalmi rauhoi� aa, 
viilentää ja hoitaa ihoa ja nopeu� aa sen palautumista parranajon jälkeen. 
Balmin teho moninkertaistuu, kun käytät sitä yhdessä Liposome For Men 
-monikerrosliposomigeelin kanssa.

Kun ihon pintasuojaus on parranajon jälkeen hetkellisesti heikentenyt, kuivumisen, ärsytysten 
ja kirvelyn vaara on suuri. Toisin kuten alkoholipitoinen partavesi, partabalmi rauhoittaa ihoa 
ilman polttavaa tunnetta. Pehmeän balsamin kosteuttavat ainesosat ja kevyet öljyt hoitavat 
ihoa ja ehkäisevät karvatuppien tulehtumista ja ihokarvojen kasvamista sisäänpäin. 

Partabalmi 
PARRANAJON JÄLKEEN
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Dr. Baumann
-ihonhoito-
ohjelmasi

MILLOIN           |   |  

PUHDISTUS  |        |   |  

KASVOVESI  |        |   |  

LIPOSOMI   |        |   |  

HOITOVOIDE   |        |   |  

PARRANAJO |        |   |  

PARRANAJO |        |   |  

VARTALO   |        |   |  

VARTALO   |        |   |  

MUUTA   |        |   |  

MUUTA   |        |   |  

DR. BAUMANN® -KOSMETOLOGISI 
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