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Wat is er nieuw?



Foot Mask Dr. Baumann
Het nieuwe DR. BAUMANN FootMask is pure

verwennerij voor de vermoeide voeten na een
lange, belastende dag van rechtstaan, slenteren of

lopen. Het DR. BAUMANN FootMask biedt een
intensieve verzorging met hoogwaardige oliën en
vitamine E. Daarnaast bevat het ook algenextract
wat zorgt voor een betere doorbloeding van de

huid. Je voeten zijn in no time terug fit en klaar voor
nog een rondje! :-)

Gebruik: Breng een behoorlijke laag aan na het
reinigen van de voeten (bijv. met het Foot Bath
Concentrate van DR. BAUMANN). Laat 10 à 15
minuten inwerken en masseer het restant in. 

Ref : 1725, Inhoud : 75ml,  



Hand Mask Dr. Baumann

Het nieuwe DR. BAUMANN HandMask biedt een
intensieve, rijke behandeling voor de handen op

basis van de hoogwaardige oliën van macadamia
en jojoba, met vitamine E, ureum, rozemarijnolie en

algenextract. Uitstekend geschikt voor de
regeneratie van gestreste en zeer droge handen,

bijvoorbeeld over nacht. 
Gebruik: Voor een extra intensieve werking breng je

het DR. BAUMANN Hand Mask bij voorkeur aan
voor het slapengaan. Op die manier kan het de hele
nacht inwerken en sta je 's ochtends op met zachte,

diep verzorgde handen die er weer tegenaan
kunnen. Breng royaal aan op de handen en
masseer in. Laat wat niet onmiddellijk wordt

opgenomen gewoon zitten.
Ref : 1726, Inhoud : 75 ml, 



Voor wanneer de klassieke Chaps Cream net niet
voldoende is, is er nu de DR. BAUMANN 

Chaps Cream Super! 
Het nog hogere gehalte van essentiële vetzuren en

het hoge ureumgehalte van 8% zorgen voor een
ideale bescherming en sterkere remediëring voor
de zwaar verhoornde, gebarsten, droge en ruwe

voethuid. De nieuwe Chaps Cream Super werkt ook
bij moeilijkere gevallen. De huid van de voeten blijft

lang soepel en symptoomvrij lopen wordt weer
mogelijk. Ideaal ook voor voetmassage.  

Ref : 1721, Inhoud : 75 ml, 
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Chaps Cream Super Dr. Baumann



Baobabolie bevat een buitengewone en rijke
samenstelling aan vitaminen (B1, B3, E, C) en

waardevolle mineralen (calcium, kalium, ijzer).
Baobabolie heeft een hoog gehalte aan actieve

ingrediënten. Het wordt snel geabsorbeerd, brengt
elasticiteit en draagt bij tot celregeneratie.

Daarnaast bevat het verschillende antioxidanten
(vit. E en C) waardoor het de huid,  op een

natuurlijke manier, beschermt tegen UV stralen.
De Baobab Cream is een echte allrounder. Hij is

geschikt als gelaatsverzorging voor de verzorging
van de droge huid maar kan ook perfect op andere
plaatsen worden ingezet, bijv. bij droge handen of

voeten of bij (licht) eczeem.

Baobab Cream Dr. Baumann 

Ref : 1119, Inhoud : 30 ml,  
 



DR. BAUMANN Silver Cream heeft een
antibacteriële werking en is dus uitermate geschikt
bij de behandeling van huidproblemen gelieerd aan
bacteriële infecties. De antibacteriële werking van

zilver komt door de vorming van oplosbare
zilverionen. De zilverionen inactiveren bepaalde

enzymen en tasten de celmembranen van
bacteriën aan.

DR. BAUMANN Silver cream brengt soelaas bij
extreem droge, geïrriteerde en droge huid en bij
een onzuivere huid. DR. BAUMANN Silver Cream

kan perfect ingezet worden als aanvullende
verzorging bij acné.

Silver Cream Dr. Baumann

Ref : 1128, Inhoud : 30 ml,  
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 Wie lente zegt...



Vanaf maart t&m oktober is het nuttig om de 
 producten met Vit. E & C te gebruiken. Het zijn anti-

oxidanten en ze helpen ons een buffer op te
bouwen om ons te beschermen tegen de UVA en
UVB stralen van de zon. Hoe kan je dat best doen?

Deze drie bestsellers kunnen je hierbij helpen.
SkinIdent SUN SOLARIUM VITAMINE Factor 6 

 Lage bescherming
Voor lichaam en gelaat

 
 
 

. 

Een hoogwaardige zonnecrème voor de verzorging
en versterking van de natuurlijke bescherming van

de huid tegen de zon en het solarium. Om de
bescherming van de huid te garanderen, zorgen de

meervoudige liposomen voor een zeer
doeltreffende absorptie van vitamine E en

bètacaroteen in de diepere huidlagen.



SUN SOLARIUM VITAMIN bevat geen UV-filters.
Dus als u lange tijd in de zon bent, is het gebruik
van een DR . BAUMANN zonnecrème met UV-
filters absoluut noodzakelijk. SUN SOLARIUM

VITAMIN is de ideale bodylotion voor dagelijks
gebruik, vooral tijdens de zomermaanden.

Ref : 9041, Inhoud : 200ml, 
Ref : 9941, Inhoud : 75ml, 

Dr Baumann SOLARIUM LIPOSOME
Bescherming tegen de zon
Voor lichaam en gelaat

 
 
 
 

Deze formule is gebaseerd op een ander
werkingsmodel: vitamine E en bètacaroteen, de
belangrijkste moleculen voor huidbescherming,

worden via liposomen in de huid getransporteerd.
De huid wordt dus optimaal gevoed en beschermd,

waardoor een optimale bruining mogelijk is. Dit
product is ook perfect als bodylotion, vooral in de

zomer.
Ref : 1090, Inhoud : 200ml, 



Dr Baumann
LIPOSOME MULTI ACTIVE Vitamine E+C

 
 
 

 

DR. BAUMANN Liposome Multi Active Vitamine E+C
bevat teunisbloemolie, jojobaolie, vitamine A en E,

provitamine B5, hyaluronzuur en een hoge
concentratie meervoudige liposomen. Deze

hebben een zeer hydraterend effect op de huid.
Alle actieve bestanddelen worden door de

liposomen geabsorbeerd en in de huid
getransporteerd, bijzonder hoge concentraties

vitamine E en C. Deze vitaminen beschermen uw
huid tegen milieuvervuiling, zoals UV-straling.

Ref : 1076, Inhoud : 30ml, 
Ref : 1576, Inhoud : 10ml, 

 

Basiszorg met liposomen
Voor het gelaat

En nu genieten maar!


