
Wat is bionoom?

Bionome schoonheidsverzorging

De “bionomie” is de “wetenschap van de wetten van het leven”. 

Dit is voor DR. BAUMANN COSMETIC de basis voor de ontwikkeling en vervaardiging
van huidverzorgingsproducten. Er wordt zowel rekening gehouden met het stofwisselings-
proces van het menselijke lichaam en de huid, als met de verschillende aspecten van het
milieu en het dierenwelzijn. 

De doelstellingen zijn:

 Optimale  verdraagbaarheid door  gebruik  te  maken  van  de  dermatologische  en
wetenschappelijke kennis over allergieën bij de keuze van de ingrediënten.

 Gerichte  keuze  van  de  ingrediënten:  enkel  ingrediënten  waarvan  de  werking
beschreven en aangetoond is en die een positief effect hebben op de huid.

 Op de fysiologie en anatomie van de huid afgestemde ingrediënten. Dit wordt bereikt
wanneer zoveel mogelijk ingrediënten een opbouw hebben die identiek is aan de huid
of  van nature al in ons organisme voorkomen.  De SKINIDENT huidverzorgingslijn is
een uitstekend topresultaat  van de DR. BAUMANN COSMETIC onderzoeksafdeling
omdat  het  uitsluitend  bestaat  uit  huididentieke  /  lichaamsidentieke  ingrediënten  en
vitamines.

 Milieuvriendelijk door het vermijden van overbodige verpakking.

 Diervriendelijk door  het  weigeren  van  ingrediënten  van  gedode  dieren  en  van
dierproeven. 

Bionome kwaliteit 

Het  kwaliteitslabel  „Bionoom“ verduidelijkt  niet  enkel  het  verschil  tussen  conventionele
cosmetica en  “natuurlijke  cosmetica“.  Het  benadrukt  ook  en  vooral  de bijzonder  hoge
kwaliteitseisen die DR. BAUMANN COSMETIC aan zijn producten stelt.  De langdurige
gezondheid  van  lichaam  en  huid  staan  bij  alle  beslissingen  van  het  bedrijf  centraal.
Consequent wordt door het toepassen van dermatologische vakkennis de huid optimaal
beschermd en verzorgd en wordt er maximaal rekening gehouden met de belangen van
mens, dier en milieu. 

De bionome kwaliteitskenmerken voor huid-, dier- en milieuvriendelijkheid:

 Zonder conserveringsmiddelen
 Zonder minerale olie
 Zonder ingrediënten van gedode dieren - vegan
 Zonder overbodige verpakking
 Zonder parfum*

* Volgens de wettelijke verplichtingen wordt de aanwezigheid van essentiële oliën in enkele gespecialiseerde producten waar 
nodig vermeld op de verpakking. 


