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ČISTÁ KOSMETIKA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Poslouchej své tělo…
…dej mu to, co skutečně potřebuje…
…protože je jedinečné.

Naše „BEZ…”
Bez chemických
konzervačních látek
Bez parfemace

Čistá kosmetika pro zdravý životní styl

Bez látek živočišného
původu

Bez minerálních
olejů
Bez zbytečných
obalů

Naše „S…”
S účinnými
vícevrstvými liposomy
S ušlechtilými
přírodními oleji
S vitaminy
prospívajícími pokožce
S dobře
snášenlivými látkami

S cennými
rostlinnými látkami

Bez častých
vyvolávačů alergií

S trvanlivostí
minimálně 30 měsíců

Bez obohacení
kyslíkem

S přirozenými vůněmi

Proč „BEZ…”
Konzervační (parabeny apod.) a vonné látky (parfemace) patří k látkám v kosmetice nejčastěji používaným. Jsou ale zároveň nejčastějšími spouštěči alergií.
Alergie v lidském těle vzniká tehdy, vyhodnotí-li organismus přítomnost látek, které
mu nejsou vlastní. Aby bylo možné dosáhnout té nejlepší možné snášenlivosti pro
co nejvíce osob, je zřejmé, že nejčastější spouštěče alergií musí být z kosmetiky
vyloučeny. To však klade velké nároky na výzkum, aby kosmetika bez parfemačních
látek voněla neutrálně nebo dobře, a aby byla u přípravků bez konzervačních
látek zachována jejich trvanlivost.
Látky živočišného původu nemají podle našich výzkumů žádnou výhodu oproti
látkám rostlinného původu. Můžeme se jich tedy velmi snadno vzdát především
proto, že některé výhodné látky živočišného původu lze vyrobit i biotechnologicky
nebo synteticky – např. kyselinu hyaluronovou, nebo z rostlinných surovin, cetylpalmitát místo vorvaňoviny. Výhodou je zejména jejich čistota, protože látky živočišného
původu mohou obsahovat škodliviny. V neposlední řadě se snažíme ukázat respekt
ke zvířatům, která vnímáme jako součást našeho světa, nikoli jako zdroj.
Minerální oleje jsou v porovnání s kvalitními rostlinnými oleji relativně lacinější surovinou, avšak největším problémem minerálních olejů je to, že zejména ve vyšších koncentracích vytváří na pokožce nepropustný film (tzv. okluzivní efekt). Mohou tak
potlačit lipidovou bariéru pokožky, což může po vysazení přípravku vést ke ztrátě
vlhkosti pokožky, a to má za následek suchou, popraskanou a šupinatou pokožku.

Přebytečná balení nepoužíváme, protože věříme, že zodpovědnost vůči životnímu prostředí bychom měli projevovat nejen při výrobě produktů, ale i při jejich
následném balení.
Časté vyvolávače alergií jsme již zmínili, ale alergickou reakci může v zásadě
vyvolat každá látka, kterou organismus identifikuje jako tělu cizí. První fáze alergie pokožky (tzv. zcitlivění) většinou nelze poznat. Výrobek s takovými látkami
můžeme tak používat dny, týdny, měsíce nebo i celá léta, než je alergie patrná.
Pro laiky může být tento jev překvapivý, pro odborníky na alergie to však není nic
neobyčejného. Je důležité si uvědomit, že čím více je látka pro imunitní systém
těla cizí, tím pravděpodobnější je taková obranná reakce. Naopak, čím více jsou
ve vámi používaných produktech zastoupeny látky tělu vlastní, tím méně pravděpodobná je tato reakce.
Obohacení kyslíkem se v současných kosmetických produktech stále využívá.
Nezáleží však na co největším množství kyslíku, nýbrž na jeho správné koncentraci,
která je ale již v pokožce zajištěna prostřednictvím krve. Přemíra kyslíku v organismu může být toxická pro buněčné enzymy, tudíž může dojít k poškození buněk
a jejich funkcí. Pokud bychom připustili, že krémy dokáží dostat do pokožky další
kyslík, je pravděpodobné, že by mohlo dojít k jejímu poškození. Dosud k tomu
nedošlo, lze tedy dle našeho názoru říci, že s těmito druhy produktů nemůže být
spojováno žádné významné zásobení kyslíkem.

Proč „S…”
Péče DR. BAUMANN s účinnými vícevrstvými liposomy ošetřuje pleť látkami,
které se v ní přirozeně vyskytují, a proto jsou velmi dobře snášené. Zjednodušeně
řečeno, pečuje o pleť „pletí“. Jsou to geniální multifunkční účinné látky, a proto
jsou v naší kosmetice pro svou efektivitu považovány za nepostradatelné. Samy
o sobě pleť nejen zvlhčují, ale mají i transportní funkci. Vážou na sebe jiné účinné
látky jako vitaminy A, E, provitamin B5 a další a dopravují je do spodních vrstev
pokožky, kde ji obnovují, regenerují či optimalizují její funkci.
Mezi ušlechtilé rostlinné oleje, které jsou bohatě zastoupeny v produktech
DR. BAUMANN, patří zejména pupalkový olej, jojobový olej, bambucké máslo,
makadamiový nebo olej z meruňkových jader. Zejména první jmenovaný – pupalkový olej – je značně cenný, ale pro svou citlivost na kyslík je velmi obtížně zpracovatelný. Kosmetika DR. BAUMANN má unikátní technologické know-how pro
vytvoření účinné antioxidační ochrany proti oxidaci jeho vysoce nenasycených
mastných kyselin.
Vitaminy A, E, C, provitamin B5 a další obsažené cenné vitaminy navrací pokožce
rovnováhu, zajišťují regeneraci a ochranu před nežádoucími vlivy, obnovují
ochrannou bariéru pokožky, případně pomáhají při řešení jiných specifických
kožních potíží. V produktech jsou obsaženy většinou v kombinaci a jejich synergie
maximalizuje pěsticí efekt na pokožce.

Použití snášenlivých látek v kosmetice DR. BAUMANN je naprostou samozřejmostí, protože i jediná nesnášenlivá látka obsažená v produktu může způsobit
alergickou reakci. Některé zvláštní produkty obsahují éterické oleje, které jsou
na výrobcích patřičně uvedeny a jsou doporučovány pouze v případě specifických
kožních problémů nebo na omezenou dobu. Vždy je zde ale kladen důraz
na vyvážený poměr koncentrace a rizika podráždění.
Cenným rostlinným látkám dává kosmetika DR. BAUMANN přednost i proto, že
některé látky mohou být mnohem čistší z hlediska absence škodlivin z prostředí,
které jsou v živočišných látkách přirozeně obsaženy.
Trvanlivost produktů minimálně 30 měsíců je výsledkem dlouholetého výzkumu chemika z oboru kosmetiky Dr. Thomase Baumanna a garantována jeho
unikátním výrobním know-how. Produkty neobsahují žádné chemické konzervační látky, které jsou považovány za jedny z nejčastějších příčin vzniku alergií.
Všechny produkty se vyznačují přirozenou vůní obsažených látek bez použití
jakýchkoli dalších parfemačních či vonných esencí s výjimkou výše zmíněných
éterických olejů.

Tajemství domácí péče
Kosmetičky pracující s kosmetikou DR. BAUMANN jsou nejen speciálně vyškolené pro ošetření v salonech, ale jsou schopné vám na základě analýzy pleti doporučit přípravky nejvhodnější pro váš typ a stav pleti i v souvislosti s ročními
obdobími. Každodenní domácí péče vhodně vybranými přípravky s obsahem pro
tělo přirozených ingrediencí pomůže uchovat krásu vaší jedinečné pleti. Dodejte
své pleti to, co skutečně potřebuje každý den.

Nejsme přírodní kosmetikou,
jsme kosmetikou pro tělo přirozenou
Při výrobě produktů řady DR. BAUMANN je vždy brán ohled na to, zda mají
látky pozitivní přínos pro pokožku nezávisle na tom, zda se jedná o látky přírodní či chemicky vytvořené. Je prokázáno, že nejpozitivnější účinky na pleť mají
ty látky, které se již v našem těle přirozeně vyskytují, neboli jsou tělu vlastní.
U takových látek je totiž minimální pravděpodobnost alergických reakcí. Pojem
„přírodní“ bývá často používán, aby v nás vyvolal pocit jistoty, že používáme
produkty bez rizik. Pokud je však náš imunitní systém vyhodnotí jako cizí, může
vyvolat alergickou reakci.

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ PLETI
Doporučujeme se v péči o pleť vždy zaměřit
na fázi čištění, protože je základem veškeré péče.
Ani sebeluxusnější krém vaší pleti nedodá maximum
péče, pokud mu nepředcházel krok kvalitního čištění.

ODLIČOVAČ OČNÍHO MAKE-UPU

ČISTICÍ GEL

Tato jemná čisticí emulze je určena
speciálně k odličování očí. Odličuje
pleť neobyčejně ohleduplně
a zároveň o ni pečuje díky vysokým
koncentracím pěsticích olejů,
přírodního vitaminu E a přírodní
hydratační složky. Stejně jako všechny
ostatní produkty DR. BAUMANN
neobsahuje minerální oleje. Je zvlášť
vhodný pro odstraňování odolných
řasenek a líčidel.

Jemný čisticí gel. Obsahuje velmi
jemné a šetrné mycí složky.
Pro všechny, kdo upřednostňují
pěnivé přípravky k čištění pleti,
nebo požadují jemné odmaštění.

ČISTICÍ MLÉKO

ČISTICÍ MLÉKO SPECIAL

Jemné mléko bez minerálních
olejů k ohleduplnému důkladnému
čištění bez tenzidů. Vhodné pro
každý typ pleti, díky velmi dobré
snášenlivosti určeno i pro odstranění
očního make-upu.

Čistí pleť neobyčejně ohleduplně
a zároveň o ni pečuje. Mléko
s ušlechtilými rostlinnými oleji,
přírodním vitaminem E a přírodní
hydratační složkou pleť vyživuje již
ve fázi čištění. I přes velmi vysoký
podíl tuku vyniká příjemnou
konzistencí a dokáže lehce odstranit
i odolný make-up. Neobsahuje
minerální oleje.

(Eye Make Up Remover)

(Cleansing Milk)

(Cleansing Gel)

(Cleansing Milk Special)

PLEŤOVÁ VODA pro mastnou
a normální pleť

(FACIAL TONIC LOTION normal
and oily skin)

TONIZACE
Zvláštností našich tonizačních přípravků je vysoký
podíl hyaluronátu sodného, látky hydratující pleť,
a oleje z růžového dřeva, který pleť velmi příjemně
zklidňuje.

Odstraňuje zbytky nečistot
a make-upu a podporuje správnou
pH hodnotu pleti. Voda pokožku
rozjasní, osvěží a dodá potřebnou
vlhkost. Pleť bude připravená
k aplikaci následných přípravků.

PLEŤOVÁ VODA pro suchou pleť

(FACIAL TONIC LOTION dry skin)
Odstraňuje zbytky nečistot
a make-upu a podporuje správnou
pH hodnotu pleti. Pokožku rozjasní,
osvěží a látka sorbitol dodá vyšší
obsah vlhkosti. Pleť bude připravená
k aplikaci následných přípravků.

PLEŤOVÁ VODA SPECIAL

ANTI COMEDO LOTION pH 4,8

Jemné tonikum gelové konzistence.
Obsahuje nejvyšší podíl hyaluronátu
sodného a dalších látek pro
maximální míru vlhkosti, rozjasnění
a svěžesti. Odstraňuje zbytky
nečistot a podporuje správnou
pH pleti před aplikací následných
přípravků.

Pleťová voda s 60 % obsahem
alkoholu. Účinný přípravek s kyselou
pH hodnotou 4,8 pro ošetření
problematické pleti. Má dezinfekční,
adstringentní a osvěžující účinek
a reguluje kyselý kožní film.

(FACIAL TONIC LOTION SPECIAL)

(ANTI COMEDO LOTION pH 4,8)

PEELING JEMNÝ

PEELING
Víte, že...
...výhodou peelingových přípravků je odstranění
odumřelých kožních buněk, projasnění pleti a podpora
účinku produktů péče o pleť?

(PEELING MILD)

PEELING STŘEDNÍ

(PEELING MEDIUM)

PEELING SILNÝ

(PEELING STRONG)

Přípravky pro šetrné
odstranění odumřelých
částeček pokožky.
Masáží kulatými
mikročásticemi
stimuluje prokrvení
pokožky, aniž by
byla poškozena.
Odstraněním
odumřelých kožních
buněk zabraňuje
vzniku černých teček
a nečistot a také
podporuje účinek
následně aplikovaných
produktů. Síla peelingu
je dána koncentrací
účinné látky – celulózy.

Mehrschalige Liposome
aus natürlichen hautidentischen Lipiden
VYOBRAZENÍ ŘEZU LIPOSOMEM

LIPOSOMY
Co znamená HLOUBKOVÁ PÉČE VÍCEVRSTVÝMI
LIPOSOMY?

Hydrofilní účinná látka /
vitamin

Vodní fáze

Maximální míru péče o pleť pomocí látek získávaných
ze sójového lecitinu. Jsou maximálně snášenlivé, protože
jsou vystavěné ze stejných lipidů jako lidské kožní buňky.
K hlavním funkcím patří schopnost hydratovat a zároveň
dopravovat do pleti jiné účinné látky jako vitaminy, hyaluronát
sodný, cenné oleje a další pěsticí látky.
Použití přípravků s liposomy zefektivňuje účinek následně
používaných krémů, ampulí nebo masek.

Lipofilní účinná látka /
vitamin

Olejová fáze

LIPOSOME MULTI ACTIVE Essential

Receptura je vymezena
na minimum ingrediencí a aktivních
látek, ale ve vysokých koncentracích.
Přípravek ocení i nejcitlivější typy
pletí, kterým dodá potřebnou míru
vlhkosti a péče.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Light

Lehký liposomální gel se všemi
důležitými vitaminy a přírodními
oleji v nižší koncentraci vhodný
zejména pro mastnou pleť a jako
úvodní produkt při seznámení
s tímto druhem péče pro všechny
typy pleti. Tento přípravek je také
ideální do teplého počasí.

LIPOSOME MULTI ACTIVE
Vitamin E+C

LIPOSOME MULTI ACTIVE
s ceramidy

LIPOSOME MULTI ACTIVE
s heřmánkem

Obsahuje vysoké koncentrace
vitaminů E a C. Tyto vitaminy
chrání pleť před škodlivými vlivy,
např. UV záření. Tato péče je při
nízkém slunečním záření pro
pokožku mnohem přirozenější než
každodenní zatěžování pokožky
krémy s chemickým UV filtrem.
Přípravek dodává vysokou míru
vlhkosti a pečujících látek.

Obsahuje ceramidy, které jsou
společně s fosfolipidy liposomů
důležitými stavebními prvky
mezibuněčné substance kožních
buněk. Svou účinnost rozvíjejí
převážně ve vrchních vrstvách
pokožky. Tím je dosaženo posílení
ochranné funkce horní vrstvy
pokožky, což vede k obnově
a regeneraci zejména suché
a šupinaté pleti.

Heřmánek marocký společně
s bisabololem znamenitě zklidňují
citlivou a podrážděnou pleť.
Vysoký podíl vícevrstvých liposomů
společně s hyaluronátem sodným,
alantoinem a ureou pleť zvlhčují
a jojobový a pupalkový olej ji pěstí.

LIPOSOME MULTI ACTIVE
s manukou, tea tree a levandulí

AKTIVNÍ PÉČE

Speciální přípravek pro pleť s akné,
pupínky a nečistotami. Pupalkový
olej a fosfolipidy liposomů působí
regulačně na produkci mazových
žláz, kromě toho tea tree, manukový
a levandulový olej působí společně
s bisabololem proti tvorbě pupínků.
Pro obsah éterických olejů je
vhodný jako kúra do odeznění
potíží.

Špičkový přípravek pro péči
o pokožku při akutním akné.
Vysoká koncentrace tea tree
oleje, vitaminu E, lecitinu, zinku
a vitaminu A zajišťuje dobře
viditelné výsledky a krásnější
pleť. Aktivní péče se nanáší
po důkladném očištění na celý
obličej, další přípravky se již
neaplikují.

Je důležité se vyvarovat
kombinaci našich
liposomálních přípravků
s výrobky jiných značek.
Díky schopnosti pronikat
do hlubších vrstev pokožky
mohou liposomy do pleti
transportovat i nežádoucí
látky (konzervanty nebo
vonné látky), a tím pokožku
poškodit.
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LIPOSOME MULTI ACTIVE
Super Cure

Vysoký podíl vícevrstvých
liposomů je doplněn o nanosomy,
ceramidy, pupalkový a jojobový
olej, vitamin A, E a provitamin
B5. To vše představuje nejvyšší
úroveň liposomální péče pro zralou
pokožku s vysokými nároky pro
každodenní péči či jako intenzivní
pečující kúra.

Krém ESSENTIAL pro mastnou
a normální pleť

(ESSENTIAL oily and normal skin)

PĚSTICÍ KRÉMY
Krémy v řadě SENSITIVE obsahují vysoce kvalitní jojobový
olej spolu s jemnými látkami vhodnými pro péči o citlivé
typy pletí náchylnými k podráždění.
INTENSIVE krémy jsou kromě jojobového oleje obohaceny
o bambucké máslo pro opravdu intenzivní péči.
Všechny krémy obsahují vysoký podíl přírodního vitaminu E
a vitaminu A, které jsou základem anti-age péče.

Krém s nezbytným minimem
ingrediencí a aktivních látek
ve vysokých koncentracích
vyhovující i těm nejcitlivějším
typům pletí.

Krém ESSENTIAL pro suchou pleť

(ESSENTIAL dry skin)

Krém s nezbytným minimem
ingrediencí a aktivních látek
ve vysokých koncentracích
s cílem dodat správnou míru
péče a vlhkosti i tomu
nejcitlivějšímu typu suché pleti.

SENSITIVE Super Light

(SENSITIVE super light)

SENSITIVE pro mastnou a normální pleť

(SENSITIVE oily and normal skin)

Velmi lehký krém s čistými
přírodními oleji jemné krémovité
konzistence. Pro nižší obsah tuku je
ideální pro citlivou pleť se sklonem
k alergickým reakcím, mastnější
typy pletí nebo jako odlehčená péče
v letních měsících.

Podílem tuku je tento krém
optimální péčí pro mastnější
a zároveň citlivé typy pletí.
Kombinace pro pleť lehkých
a výživných látek v jemné konzistenci
krému zároveň zajistí ochranu před
škodlivými vlivy pro každý den.

SENSITIVE pro normální a suchou pleť

Velice dobře snášený lehký krém
s vysokým podílem jojobového oleje.
Tento krém je optimální volbou pro
normální až suchou pleť se sklonem
k citlivosti, podráždění nebo přímo
alergiím.

(SENSITIVE normal and dry skin)

INTENSIVE pro normální
a smíšenou pleť

(INTENSIVE normal
and combination skin)

INTENSIVE pro suchou pleť

(INTENSIVE dry skin)

Opravdu intenzivní péče s obsahem
bambuckého másla a jojobového
oleje. Kombinace přírodního
vitaminu E, vitaminu A a C
představuje přirozený anti-age efekt
a ochranu pleti po celý den.

Velmi výživný krém s vyšším
podílem tuku v podobě kombinace
bambuckého másla a jojobového
oleje. Směs vitaminů A, C
a přírodního vitaminu E představuje
pleti přirozený anti-age. Optimální
volba pro suchou, náročnou pleť se
sklonem k tvorbě vrásek.

SENSITIVE na kuperózu

INTENSIVE pro velmi suchou pleť

TÓNOVACÍ KRÉM INTENSIVE Color

Krém s vysokým podílem tuku
s velmi jemnou konzistencí
a výtažkem jírovce maďalu
intenzivně pečujícím o pleť
s kuperózou či sklonem k ní.
Látky obsažené v krému posilují
stěny kožních kapilár, zklidňují
podráždění, redukují zčervenání
a ulevují pocitům citlivosti na pleti.

Obzvlášť výživný přípravek
s vysokým podílem bambuckého
másla a jojobového oleje. Je určený
pro velmi suchou a šupinatou pleť,
ideální jako ochranný krém obličeje
a rtů v zimním období nebo jako
prevence vrásek očního okolí.

Velmi oblíbený produkt, který přináší
dostatečný podíl tuku, vitaminy a pěsticí
látky ve spojení s minerálními pigmenty
pro lehké tónování pleti. Ideální produkt
pro sjednocení odstínu pleti bez nutnosti
nanášení make-upu. Pleť získá svěží,
krásný a rovnoměrný vzhled. K dostání
ve třech odstínech – Light pro lehké
tónování neopálené pleti, Medium
pro lehce opálenou pleť a Dark pro
dostatečně opálenou pokožku.

(SENSITIVE couperose skin)

(INTENSIVE very dry skin)

(INTENSIVE Color)
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SUPER KRÉM

(SUPER CREAM)
Luxusní kombinace a koncentrace vitaminů, vzácných
olejů a pěsticích látek spolu s ceramidy a liposomy
v jednom. Nejúčinnější z krémů řady DR. BAUMANN.
Bohatá, ale přesto lehká emulze s jemnou krémovitou
konzistencí. Představuje maximální možnou péči
pro unavenou, citlivou a vyčerpanou pleť a je vhodná
pro každý typ pleti. Díky obsaženým ceramidům pleť
regeneruje a obnovuje její ochrannou funkci. Vysoký
podíl vitaminu E zaručuje ochranu proti UV záření,
zabraňuje tím předčasnému stárnutí pleti a znamená
tak pro pleť přirozený anti-age efekt. Pro vysoký
obsah liposomů a pěsticích látek je možné SUPER
KRÉM nanášet bez předchozího použití některého
z liposomálních produktů. V kombinaci s liposomem
SUPER CURE je možné ho na domácí péči použít
jako dočasnou intenzivní kúru pro velmi oslabenou,
vyčerpanou a zašedlou pleť. Kombinaci SUPER
KRÉMU a liposomu SUPER CURE aplikujte na noc.

SPECIÁLNÍ PÉČE
Produkty s účelem aktivní pomoci při řešení problémů
na pleti. Intenzivní nebo Multivitaminové mléko pro
použití nejen na tělo, ale především na obličej. Krémy
pro bělení pigmentových skvrn, na hojení akné či jizev
nebo účinná pomoc při zánětu nosní sliznice.

INTENZIVNÍ MLÉKO

KRÉM PRO PROBLEMATICKOU PLEŤ

ZINKOVÝ KRÉM

BĚLICÍ KRÉM

Intenzivní péče o náročnou pokožku obličeje
a těla. Obsahem lipidů velmi bohatá emulze
pro péči o náročnou pokožku obličeje
a velmi suchou pokožku těla. Kromě pleti
prospěšných vitaminů E, A, C a D-panthenolu
obsahuje tento přípravek také ureu a kyselinu
mléčnou. Navzdory vysokému podílu tuku
má velmi lehkou tekutou konzistenci a je
tedy vhodný pro masáž obličeje a těla. Působí
podpůrně proti vzniku strií a účinně pečuje
o pleť s neurodermatitidou.

Speciální krém pro vysušení
a rychlejší vyhojení pupínků
a akné. Přípravek často používaný
jako doplněk AKTIVNÍ PÉČE
a ZINKOVÉHO KRÉMU. Působí
jako podpora hojení projevů
akné a pupínků. Obsažená síra
extrahovaná z břidlice dodává
krému lehce hnědé zbarvení.

Speciální protizánětlivý krém pro
pleť s pupínky a akné. Vysoký
podíl oxidu zinečnatého zabraňuje
rozšíření zánětu a intenzivně
napomáhá hojení akné a pupínků.
Přípravek je vhodný také na hojení
jizev, zejména v kombinaci s ampulí
Vitaminu E 100% přírodního.

Jemný speciální krém pro
vybělení pokožky a pigmentových
skvrn. Obsažený niacinamid
spolu s extraktem z medvědice
lékařské napomáhá k zesvětlení
pigmentových skvrn. Oxid titaničitý
působí zároveň jako středně silná
ochrana před UV zářením s faktorem
10. Přípravek je nutné aplikovat ráno
a večer po dobu několika měsíců.

MULTIVITAMINOVÉ MLÉKO

NOSNÍ KRÉM

NOSNÍ KRÉM S EUKALYPTEM

Nepostradatelný lehký přípravek
s minimem tuku pro pleť s nečistotami
nebo se sklonem k nim. Vitaminy
a výtažky z bylin napomáhají nastolit
rovnováhu a vyčistit pleť. Přípravek se
aplikuje na obličej a tělo.

Přípravek pro péči o jemnou
pokožku nosní sliznice. Obsažené
účinné látky jako přírodní
vitamin E, panthenol, vitamin
A a hodnotné oleje pečují o nosní
sliznici a výrazně snižují vznik
odřenin.

Přípravek pro péči o nosní sliznici
a pro zlepšení dýchání nosem
s obsahem eukalyptu. Obsažené
účinné látky jako přírodní vitamin
E, panthenol, vitamin A a hodnotné
oleje pečují o nosní sliznici a výrazně
snižují vznik odřenin. Eukalyptový
olej výrazně napomáhá dýchání
nosem.

(INTENSIVE LOTION)

(MULTIVITAMIN LOTION)

(PIMPLE CREAM)

(NASAL CREAM)

(ZINC CREAM)

(NASAN CREAM EUCALYPTUS)

(BLEACHING CREAM)

OČNÍ PÉČE
Pokožka kolem očí patří k nejcitlivějším
částem obličeje a je často náchylná k vráskám.
Včasná péče je nejlepší prevencí.

OČNÍ GEL

KRÉM NA OČI

Gel bez obsahu tuku s vysokým
podílem ceramidů, kyseliny
hyaluronové a přírodního vitaminu
E dodává pokožce okolo očí velké
množství vlhkosti, zbavuje ji otoků
a únavy. Nemastná konzistence
je ideální jako základ pro oční
make-up. V letních měsících
doporučujeme před aplikací
vychladit.

Výživný krém pro péči o citlivou pleť
očního okolí. Přípravek s jojobovým
olejem, přírodním vitaminem E,
vitaminem A a provitaminem B5
pro péči o citlivou a suchou pleť
okolo očí, velmi účinné zmírnění
projevů vrásek. Doporučujeme
v kombinaci s OČNÍM GELEM.

(EYE GEL)

OČNÍ VODA S HEŘMÁNKEM

(EYE TONIC)

Jemné vodnaté tonikum
s extraktem z heřmánku
pravého pro zklidnění
a revitalizaci očního okolí. Vatový
tampon napuštěný vychlazeným
tonikem tlumí projevy únavy
a otoky. Můžete aplikovat
na celý obličej pro zklidnění
podráždění.

(EYE CREAM)

ALOE VERA

(ALOE VERA)

AMPULE –
KONCENTRÁTY
Koncentrované látky pro intenzivní péči v jedné kapce.
Při správné volbě ampule v kombinaci s liposomálním
přípravkem navrací pleti rovnováhu, obnovují a trvale
harmonizují její ochrannou funkci. Velice příjemná
aplikace, přesná a praktická na cesty.

Ampule pro zklidnění a dodání
vlhkosti. Díky zklidňujícímu
a chladivému účinku gelu z aloe vera
společně s hyaluronátem sodným,
ureou a panthenolem je tato ampule
skvělá pro podrážděnou pleť. Ideální
pro použití po slunění.

ALOE VERA PLUS

(ALOE VERA PLUS)
Ampule pro velmi intenzivní
zklidnění pleti a obnovu vlhkosti.
Gel pro silně podrážděnou
a zarudlou pleť. Navíc obsažené
vitaminy A+E+C napomáhají
k revitalizaci a ochraně vysušené
pleti a pleti často vystavované slunci.
Ideální první pomoc při spálení.

HYDRATAČNÍ AMPULE

HYALURONOVÁ AMPULE

VITAMIN A

CERAMIDY

AMPULE PO OŠETŘENÍ AHA PEELINGEM

LECITINOVÁ AMPULE

Ampule s vypínacím účinkem
na pleti. Díky vypínacím účinkům
kyseliny hyaluronové a sorbitolu
pro dodání vlhkosti představuje
ideální intenzivní péči o obličej, krk
a zejména oční okolí. Kombinujte
s přípravky pro oční okolí.

Ampule s intenzivním vypínacím
účinkem. Gel kyseliny hyaluronové
zaměřený na maximální dodání
hydratace a pružnosti pleti.
Koncentrace látek je zde ještě vyšší
než v HYDRATAČNÍ AMPULI.

Ampule pro obnovu elasticity
a prevenci vrásek. Spojení vitaminu A
a kyseliny hyaluronové regeneruje
sluncem vysušenou a poškozenou pleť.
Redukují množství buněk poškozených
UV zářením a navrací pleti vlhkost.
Aktivní stimulace produkce kolagenu
obnoví ztracenou elasticitu a působí
jako prevence vrásek. Používejte
po slunění nebo soláriu.

Ampule pro obnovu ochranné
funkce pleti. Gel pro pokožku,
jejíž rohová vrstva je poškozená.
Ceramidy doplňují kožní lipidy
a tím aktivně obnovují ochrannou
funkci pleti. Ampule je vhodná
jako doplňková péče při
neurodermatitidě a lupénce.

Ampule pro obnovu a regeneraci
ochranného lipidového filmu
pokožky. Účinné látky této ampule
jsou lecitin a vitamin C. Velmi dobře
se hodí k ošetření podrážděné
pokožky po peelingu.

Ampule pro redukci nadměrné
produkce mazu a odstranění
komedonů. Ideální pro silně
zrohovatělou pokožku a špatně
odstranitelné vřídky. Protože lecitin
pozitivně ovlivňuje hospodaření vody
v pleti, stává se buněčný obal hladší
a rohovina společně s vřídky se tak dá
snáze odstranit. Účinek a vyhlazení je
podpořeno makadamiovým olejem.

VITAMIN E s kyselinou hyaluronovou

JÍROVEC MAĎAL

BYLINNÁ AMPULE

VITAMIN E 100 % PŘÍRODNÍ

PUPALKOVÝ OLEJ

JOJOBOVÝ OLEJ

Ampule pro ochranu pleti
před pigmentovými skvrnami.
Tato ampule by měla být
bezpodmínečně použita před
každým sluněním či návštěvou
solária na citlivou pokožku obličeje
a krku. Dodává vlhkost a působí jako
prevence vzniku solárních alergií.

Ampule nepostradatelná pro pleť
s kuperózou a rozšířenými žilkami.
Extrakt z jírovce spolu s ostatními
látkami reguluje prokrvení pleti
a posiluje cévní stěny. Tím se redukuje
zčervenání na tvářích a kolem nosu
a zamezuje se šíření růžovky. Aplikuje
se hned při počátečních projevech
či pouhých sklonech k onemocnění
růžovkou.

Ampule pro podrážděnou pleť
s nečistotami. Obsažený panthenol
spolu s bazalkovým a heřmánkovým
olejem pleť zklidňují. Urea
a hyaluronát sodný pak navrátí pleti
požadovanou míru vlhkosti.

Čistý přírodní vitamin E v nejsilnější
formě. Tento 100% koncentrát
přírodního vitaminu E s medovou
konzistencí zabraňuje předčasnému
stárnutí, chrání před vlivy prostředí,
pleť regeneruje a uchovává její
mladistvý vzhled. Výrazně pomáhá
také při hojení jizev a poranění.

Ampule první pomoci při narušené,
popraskané a šupinaté pleti. Tato
ampule obsahuje 100 % čistý olej
z pupalky s vysokým podílem vzácné
kyseliny gama-linolenové. Ampule
je vhodná pro péči o hrubou,
popraskanou a šupinatou pleť.
Při projevech ekzematické pleti
často jediný přípravek, který nepálí
a ulevuje.

Výhradně jojobový olej pro intenzivní
péči pro suchou pleť. Maximální
pěsticí efekt díky oleji velmi
podobnému lidskému kožnímu
mazu. Jojoba se nevstřebává, je tedy
ideální ji aplikovat jako péči na noc.

(HUMIDITY)

(VITAMIN E)

(HYALURON)

(HORSE CHESTNUT)

(VITAMIN A)

(HERB VITAL)

(CERAMIDE)

(VITAMIN E 100% Natural Source)

(AFTER AHA PEELING)

(EVENING PRIMROSE OIL)

(LECITHIN)

(JOJOBA)

MASKY
Hýčkejte svou pleť nejen v salonu, ale i doma.
Pravidelně nanášené masky dodají pleti maximální
množství aktivních látek a pomáhají tak udržet
mladistvý vzhled.

MASKA S ALOE VERA

PLEŤOVÁ MASKA S LIPOSOMY

Tato speciální maska na bázi gelu
s množstvím bylinných extraktů, jako
je heřmánek marocký, saturejka,
olej z růžového dřeva apod., aloe
verou a panthenolem především
zklidňuje a povzbuzuje podrážděnou,
zarudlou nebo unavenou pleť. Pro své
chladivé účinky je ideální pro použití
po opalování. Urea a sorbitol navíc
navrací pokožce ztracenou vláhu.

Maska s vysokým obsahem liposomů
pro redukci vrásek a dodání vlhkosti.
Působí do hloubky a je vhodná
pro každý typ pleti. Zvlášť navrací
rovnováhu citlivé a unavené pleti.
Aktivně napomáhá při redukci vrásek
optimalizací míry vlhkosti v pleti,
navrací jí pružnost a svěžest a čistí ji
do hloubky.

KRÉMOVÁ MASKA pro mastnou
a nečistou pleť

KRÉMOVÁ MASKA pro normální
až velmi suchou pleť

Maska pro maximální zklidnění
a čištění pleti do hloubky. Odstraní
přebytečný maz a odumřelé kožní
buňky. Díky složkám jako je kaolín
a křemelina dochází k pečlivému
hloubkovému čištění pórů.
Heřmánkový olej pleť zklidňuje
a jojoba s bambuckým máslem
vyživují.

Maska pro regeneraci a hloubkové čištění
suché pleti. Příjemná konzistence na bázi
jemného kaolinu (léčivé bahno) pro
šetrné hluboké čištění pokožky obličeje,
aniž by se pleť vyčerpala nebo vysílila, má
uklidňující a regenerační účinky. Pokožka
získá osvěžující a odpočinutý vzhled díky
potřebným lipidům v podobě jojobového
oleje a bambuckého másla.

(ALOE VERA MASK)

(CREAM MASK oily and impure skin)

(LIPOSOME MASK)

(CREAM MASK normal, dry and very dry skin)

TĚLOVÁ PÉČE
Dopřejte si péči bambuckého másla a jojobového oleje
pro hebkost a příjemný pocit. Pro podporu vypnutí kůže,
formování těla a redukci pomerančové kůže zkuste
speciální mléka.

SPRCHOVÝ A KOUPELOVÝ GEL

TĚLOVÉ MLÉKO

SVĚŽÍ TĚLOVÉ MLÉKO

AROMATICKÉ TĚLOVÉ MLÉKO

SPECIÁLNÍ GEL PRO DEKOLT

Směs jemných tenzidů pro šetrné
každodenní mytí. Obzvlášť šetrné
tenzidy v kombinaci se zvlhčujícími
látkami pro hygienu na každý den.
Nedochází k zbytečnému odmaštění
pokožky, možné používat i pro
intimní partie. Poté doporučujeme
použít jedno z tělových mlék.

Tělové mléko bez éterických olejů.
Lehký, a přitom intenzivní přípravek
péče o tělo. Velmi dobře se roztírá
a rychle se vstřebává. Používejte
pravidelně po koupeli, doporučujeme
pro normální, méně náročnou
pokožku.

Aromatizované tělové mléko.
Přípravek obsahuje stejné látky
jako TĚLOVÉ MLÉKO a je doplněn o
speciální směs přírodních éterických
olejů pro ojedinělý prožitek.
Vyniká ylang ylang, santalové
dřevo a citrusová tráva s hořkým
pomerančem.

Aromatizované tělové mléko.
Přípravek obsahuje stejné pečující
látky jako TĚLOVÉ MLÉKO a je
doplněn o speciální směs přírodních
éterických olejů pro ojedinělý
prožitek. Vyniká myrha, ylang
ylang, santalové dřevo, černý pepř
a borovice.

Speciální gel pro zpevnění a vypnutí
pokožky dekoltu, krku a prsou. Pomocí
účinného chmelového a šalvějového
extraktu dochází ke zpevnění a vypnutí
pokožky krku a dekoltu. Lze použít
i pro vypnutí pokožky paží nebo jako
vypínací pleťovou masku. Umocněte
efekt GELU aplikací HYALURONOVÉ
AMPULE do hlubokých vrásek.

TĚLOVÉ MLÉKO SUPER

TĚLOVÉ MLÉKO ESSENTIAL

TĚLOVÉ MLÉKO na celulitidu Light

TĚLOVÉ MLÉKO na celulitidu Strong

REPELENT

Tělové mléko pro maximálně
hedvábnou pokožku. Přípravek
s vysokým podílem bambuckého másla
a jojobového oleje, obohacený o látky
zvlhčující pleť (alantoin, hyaluronát
sodný, laktát sodný) a vzácné
ceramidy, zaručuje intenzivní, jemnou
a dlouhodobou péči o pokožku těla.
Přípravek je určený pro náročnou,
zralou, povadlou a suchou pokožku.

Mléko s minimem ingrediencí
a aktivních látek ve vysokých
koncentracích s cílem dodat
správnou péči a vlhkost nejcitlivější
suché pokožce.

Speciální mléko pro boj s celulitidou.
Tělové mléko s vysokým podílem
liposomů a extraktem z forskolinu
(indická léčivá rostlina) pro podporu
spalování tuku bez stimulace
prokrvení. Je tedy bezpečný i při
křečových žilách a citlivém krevním
oběhu. Má zpevňující a vypínací
efekt. Velmi lehce vstřebatelný.

Vysoce účinné tělové mléko se
speciální kombinací forskolinu,
eukalyptového oleje a metyl
nikotinátu, který silně podporuje
prokrvení. Tím je citelně posílena
látková výměna a aktivní boj
s celulitidou. Dochází k vypnutí
a zkrášlení problémových partií.

Čirý gel na ochranu obličeje a těla
proti hmyzu. Syntetická bezpečná
látka icaridin a vůně éterických
olejů, jako jsou levandule, citronela,
hřebíček a myrha, účinně odpuzuje
hmyz. Vhodný i pro děti (od 1 roku)
a domácí zvířata.

(SHOWER AND BATH)

(BODY LOTION SUPER)

(BODY LOTION)

(BODY LOTION ESSENTIAL)

(BODY LOTION FRESH)

(BODY SPECIAL LIGHT)

(BODY LOTION AROMATIC)

(BODY SPECIAL STRONG)

(DÉCOLLETÉ SPECIAL)

(INSECT STOP)

DEODORANT EXTRA JEMNÝ bez hliníku

DEODORANT EXTRA JEMNÝ

Přípravek pro zachování svěžesti
ve formě spreje. Obsahuje účinné
látky, které společně působí
na bakterie rozkládající pot a chrání
podpaží před vznikem nepříjemného
pachu. Látky zároveň působí jemně
antisepticky. Ideální pro vyznavače
přípravků bez přítomnosti hliníku.

Deodorant s lehkými účinky
antiperspirantu. Tento přípravek
nejen tlumí růst bakterií
rozkládajících pot, ale díky
laktátu hlinitému jsou po aplikaci
deodorantu jemně stahovány póry,
čímž dochází k zmírnění uvolňování
potu. Extrakt šalvěje tento účinek
ještě zesiluje.

(DEODORANT extra mild free of
aluminum)

DEODORANTY
Spolehlivá pomoc pro svěžest i v horkých dnech.
Vybírejte ze čtyř variant bezpečných přípravků s různou
intenzitou ochrany podle použitých látek.

DEODORANT S MANUKOU, TEA TREE
A LEVANDULÍ

(DEODORANT manuka, tea tree,
lavender)

Obsažené látky tlumí růst bakterií
rozkládajících pot a současně jemně
stahují póry a výrobek má efekt
antiperspirantu. Deodorační účinek
je zesílen pomocí farnesolu (složka
éterických olejů), šalvějového extraktu
a éterických olejů – manuky, tea tree
a levandule.

(DEODORANT extra mild)

DEO KRÉM

(DEO CREAM)
Krémový deodorant spolehlivě
zabraňuje vzniku nepříjemných
pachů po celý den. Unikátní
receptura bez obsahu hliníku
nebo éterických olejů. Praktický obal
zaručuje pohodlnou aplikaci.

PÉČE O RUCE A NOHY
Zaměřte pozornost na olej na nehty s neocenitelným
makadamiovým olejem a olejem z meruňkových jader.
Výborné i jako dárek.

KRÉM NA RUCE

KRÉM NA POPRASKANOU POKOŽKU

OLEJ NA NEHTY

Účinná úleva pro suché, drsné
a namáhané ruce. Má velmi jemnou
krémovitou a lehce vstřebatelnou
konzistenci. Přináší nejen okamžitou
úlevu, ale při pravidelném používání
ruce regeneruje a pokožka bude opět
vláčná a hebká.

Speciální výživný krém pro
poškozenou a hrubou pokožku
nohou a rukou. Účinné látky
a oleje narušenou pokožku vyživí,
zharmonizují a obnoví její hebkost.
Pro podporu účinku kombinujte
s ampulí Vitaminu E 100%
přírodního.

Nepostradatelná péče o pěstěné
ruce. Přípravek je vybaven
praktickým aplikátorem, lehce se
vstřebává a zanechává na nehtech
hedvábný matný lesk. Obsažený olej
z meruňkových jader a makadamiový
olej působí jako prevence lámavých
nehtů a výskytu záděrek.

KONCENTRÁT PRO KOUPEL NOHOU

MLÉKO NA NOHY s jírovcem

KRÉM NA NOHY S TEA TREE OLEJEM

Koncentrát pro jemnou očistu
a relaxaci nohou. Přípravek vhodný
pro přípravu pedikúry. Pro domácí
použití jako čisticí, relaxační
a blahodárná péče o unavené nohy.
Pro svou koncentrovanou sílu stačí
malé množství. Doporučujeme
jeho použití do koupele v případě
nachlazení.

Blahodárné mléko pro unavené nohy.
Intenzivní lehce vstřebatelné mléko
s výtažkem z jírovce maďalu pro péči
o nohy s metličkovými křečovými
žílami, problémy s prokrvením
a žilními potížemi. Máta a levandule
působí relaxačně a ulevují
namáhaným, unaveným a těžkým
nohám.

Výživný krém na nohy s hojivým
účinkem a éterickými oleji. Nohy
jsou vystaveny velké námaze,
která může vést k nepříjemným
problémům. Látky v krému pokožku
nohou zvláčňují a vyživují a působí
preventivně proti infekcím –
například z bazénů.

(HAND CREAM)

(FOOT BATH CONCENTRATE)

(CHAPS CREAM)

(LEG LOTION)

(NAIL CUTICLE OIL)

(FOOT CREAM TEA TREE OIL)

ZUBNÍ PASTA s vitaminem B12 –
bez fluoridu

(TOOTHPASTE Vitamin B12 ohne fluorid)

ZUBNÍ PASTY
Péče o ústní dutinu s navýšeným obsahem
vitaminu B12 je ideální volbou pro všechny, kteří
potřebují zásobit tělo tímto prvkem.

Zubní pasta vhodná i pro vegany bez
přidaného fluoridu. Pasta zabraňující
tvorbě zubního plaku a kazů, chrání
a regeneruje dásně a podporuje svěží
dech. Varianta bez fluoridu je velmi
vhodná pro ty, kteří po čištění zubů
používají ústní vody s obsahem fluoridů.
Zároveň je vhodným doplňkem stravy
pro vegetariány a vegany, jejichž strava
postrádá vitamin B12.

ZUBNÍ PASTA s vitaminem B12 –
s fluoridem

(TOOTHPASTE Vitamin B12 mit fluorid)
Zubní pasta vhodná i pro vegany
s přidaným fluoridem. Pasta
zabraňující tvorbě zubního plaku
a kazů, chrání a regeneruje dásně
a podporuje svěží dech. Obsahem
fluoridu klade velký důraz na posílení
zubní skloviny. Zároveň je vhodným
doplňkem stravy pro vegetariány
a vegany, jejichž strava postrádá
vitamin B12.

VLASOVÁ PÉČE
Nezapomínejte na vlasy. Péče o ně je neméně důležitá
při péči o krásu a zdraví celého těla. Přípravky na vlasy
bez alergenních látek a s výjimečnými látkami pro jejich
pěstění jsou v naší nabídce samozřejmostí.

ŠAMPON

KONDICIONÉR

REVITALIZUJÍCÍ VLASOVÁ VODA

Jemný šampon na vlasy vhodný
pro každodenní použití. Díky
jemným čisticím složkám jsou vlasy
a pokožka hlavy šetrně umývány.
Extrakt kopřivy a heřmánku zmírňuje
svědění a tvorbu lupů. Speciální látka
zamezuje polétávání vlasů.

Vlasový kondicionér pro krásné
a hedvábné vlasy. Díky D-panthenolu
a dalším vybraným účinným látkám
zlepšuje rozčesávání vlasů a při
pravidelném používání zanechává
vlasy hedvábné a zdravě lesklé.
Makadamiový olej má intenzivní
vyživující účinek pro pokožku hlavy
i vlasy.

Speciální přípravek pro každodenní
péči o vlasy a pokožku hlavy. Pro
udržení zdravých vlasů a pokožky,
podpora dorůstání vypadlých vlasů.
Voda výborně doplňuje používání
ŠAMPONU a KONDICIONÉRU.

MASKA NA VLASY

PĚNOVÉ TUŽIDLO

LAK NA VLASY

Maximální obnova a regenerace
vlasů. Pečující přípravek pro
namáhané vlasy a poškozené
konečky. Obsažené oleje navrací
vlasům a konečkům lesk a vitalitu.

Tužicí pěna pro dlouhotrvající objem
a silnou fixaci. Vhodný pomocník
pro modelaci účesu pro krátké,
polodlouhé i jemné vlasy. Přípravek
lze použít jak na vlhké, tak i suché
vlasy pro dodání objemu.

Zpevňující lak pro fixaci účesu.
Dodává vašim vlasům extra silnou
a dlouhotrvající fixaci, vyživuje je
a chrání díky biotinu a provitaminu
B5. Přípravek se lehce vyčesává.

(SHAMPOO)

(HAIR MASK)

(CONDITIONER SPECIAL)

(STYLING MOUSSE)

(HAIR REVITALIZING LOTION)

(HAIR SPRAY)

DĚTSKÉ ČISTICÍ MLÉKO

(BABY CLEANSING LOTION)

DĚTSKÁ PÉČE
Nedělejme kompromisy v péči o pokožku našich
nejmenších. Přípravky Dr. Baumann pro děti v sobě
spojují jemnost se správnou silou účinku, bezpečí
a snášenlivosti.

Jemné mycí mléko s pečující složkou.
Zvláště šetrné čištění pro citlivou
pokožku kojenců a dětí s přidáním
zvlhčujících látek. Po koupeli
pokožku ošetřete KRÉMEM PRO
DĚTI.

KRÉM PRO DĚTI

(BABY & KIDS CREAM)
Krém pro péči o jemnou dětskou
pleť. Přípravek zohledňuje velmi
jemnou a citlivou dětskou pokožku.
Chrání ji vysokým podílem
makadamiového oleje, oleyl erukátu
a urey v kombinaci s vitaminy
nezbytnými pro přirozenou funkci
pokožky. Optimální ochrana při
používání plenek proti opruzeninám.

SLUNEČNÍ PÉČE
Vyberte si z množství variant přípravků s různými stupni
a způsoby sluneční ochrany. Nepřehlédněte přípravek
s liposomy, který podporuje a uchovává krásné opálení.

SYNTETICKÉ UV FILTRY
SAMOOPALOVACÍ MLÉKO

MLÉKO PO OPALOVÁNÍ

Mléko pro zdravé opálení bez slunce
a solária pomocí cukru, který se
v těle již vyskytuje. Ideální také pro
podporu a zintenzivnění opálení.
Pro maximální efekt nanášejte
na liposom.

Mléko pro regeneraci a zklidnění
po slunění. Zklidňuje a osvěžuje
pokožku po opalování a soláriu
díky speciální kombinaci účinných
látek – makadamiovému oleji, aloe
vera, panthenolu, urey a vitaminům.
Navrací ji vhlkost, vyživuje a chrání
před poškozením.

(SELF TANNING LOTION)

(AFTER SUN LOTION)

EMULZE NA OPALOVÁNÍ Faktor 15 /
Faktor 25 bez olejů a emulgátorů

(SUN LOTION FACTOR 15 / 25 – free of
oil and emulsifier)
Speciální emulze s faktorem 15
a 25 vhodná pro citlivou pokožku.
Zvláště lehký, nemastný gel
s ochranným vitaminem E a s vysoce
kvalitními syntetickými filtry. Bez
přidání emulgátorů a olejů je
optimální ochranou pro citlivé pleti
s alergickými projevy.

MLÉKO NA OPALOVÁNÍ Faktor 20 /
Faktor 30

(SUN LOTION FACTOR 20 / 30)

Opalovací mléko se syntetickými
filtry s faktorem 20 a 30. Dobře
snášená ochrana před sluncem
s ochranným vitaminem E
a s vysoce kvalitními syntetickými
filtry, není voděodolné.
Nezanechává bílé stopy. Pro
intenzivní dlouhotrvající opálení.

MINERÁLNÍ UV FILTRY
GEL NA OPALOVÁNÍ s liposomy

TYČINKA NA RTY s faktorem 7

Gel s nízkým UV faktorem v podobě
přírodního vitaminu E a betakarotenu. Tento přípravek má
zvláštní účinek. Pomocí liposomů
jsou do pokožky dopraveny vitamin
E a beta karoten, které ji ideálně
chrání a ošetřují a zároveň podporují
optimální opálení. Možno použít jako
tělové mléko, zejména v létě, pro
uchování opálení.

Účinná celoroční ochrana rtů. Tyčinka
na ochranu a péči o citlivou pokožku
rtů v zimním chladu i na rozpáleném
slunci. Přírodní vitamin E a přírodní
minerál titandioxid (oxid titaničitý) rty
chrání před UV zářením ochranným
faktorem 7. Makadamiový a ricinový
olej navrací rtům sametovou jemnost.

(SOLARIUM LIPOSOME)

(LIPSTICK FACTOR 7)

GEL NA OPALOVÁNÍ Faktor 10
minerální UV filtry

(SUN GEL FACTOR 10 Mineral UV
Filters)
Nemastný gel s UV faktorem 10
s minerálními filtry. Neobsahuje
žádné chemické filtry, pouze
ochranné minerální pigmenty, není
voděodolný. Vhodný pro obzvlášť
citlivou pleť, náchylnou ke sluneční
alergii. Ideální při sportovních
aktivitách.

MLÉKO NA OPALOVÁNÍ Faktor 20 /
Faktor 30 / Faktor 50 minerální UV filtry

(SUN LOTION FACTOR 20 / 30 / 50
Mineral UV Filters)

Zvláště inovativní a dobře snášený
přípravek na opalování neobsahuje
žádné chemické filtry, jen ochranné
minerální pigmenty. Toto opalovací
mléko je voděodolné a účinné ihned
po aplikaci. Obsahuje vysoký podíl
přírodního vitaminu E, který přispívá
k prevenci poškození buněk při
intenzivním slunění.

PÉČE O MUŽSKOU
POKOŽKU
Pokožka muže a ženy se liší pouze v několika ohledech.
Mužská pleť trpí poškozováním a vysušováním
při holení. Správně zvolené přípravky pomohou
uchovat přitažlivý a zdravý vzhled.

PÉČE PŘI HOLENÍ

SPORT A SLUNCE

PÉČE O TĚLO, VLASY A NOHY

K očištění pleti doporučujeme ČISTICÍ GEL,
nebo před holením místo pěny jemné
ČISTICÍ MLÉKO nebo ČISTICÍ MLÉKO
SPECIAL. Přípravek se nechá pár minut
působit a poté se provede citlivé oholení.
Pleť tím bude zároveň očištěna. Následně
je třeba použít PLEŤOVOU VODU SPECIAL
pro dodání vlhkosti a LIPOSOME MULTI
ACTIVE, pro dodání odstraněných lipidů.
Tím se obnoví pleti vlastní regenerační
funkce. Doporučujeme LIPOSOME MULTI
ACTIVE Light pro mastnou a normální pleť,
LIPOSOME MULTI ACTIVE s heřmánkem
pro citlivou pleť, LIPOSOME MULTI ACTIVE
Vitamin E+C pro pleť vyžadující ochranu
a LIPOSOME MULTI ACTIVE Super Cure
pro namáhanou, náročnou a zralou pleť.
Na liposom je možné nanést pěsticí
krém z řady SENSITIVE nebo INTENSIVE,
v případě problematických pletí pak
MULTIVITAMINOVÉ MLÉKO.

Při sportu v letních měsících je velmi
příjemná aplikace nemastného GELU
NA OPALOVÁNÍ Faktor 10.
Při silném slunečním svitu pak
mléko s vyšším faktorem 20 nebo
30. Pro ochranu rtů je vhodné použít
TYČINKU NA RTY Faktor 7. Pro pány,
kteří upřednostní přirozené tónování
pleti bez slunce můžeme doporučit
SAMOOPALOVACÍ MLÉKO.

Pro jemné a důkladné očištění
doporučujeme SPRCHOVÝ GEL,
rovněž ŠAMPON s jemnými tenzidy,
vhodný pro všechny typy vlasů,
důkladně umyje, ale nevysuší.
REVITALIZUJÍCÍ VLASOVÁ VODA
aktivně posiluje vlasové kořínky
a podporuje prevenci předčasného
vypadávání vlasů. Pokožku nohou je
vhodné ošetřovat KRÉMEM NA NOHY
S TEA TREE, který působí zároveň jako
prevence pachů a plísní. Pro intenzivní
a regenerační péči zejména v letním
období pak doporučujeme zvolit
KRÉM NA POPRASKANOU POKOŽKU.

ÉTERICKÉ OLEJE
Kvalitní oleje pro aromatizování výrobků nebo pro
použití do aromalamp. Kvůli lepšímu využití pro
aromaterapii jsou zředěné alkoholem na koncentraci
20 %, tea tree olej pak na 50 %.
Významně ovlivňují naši mysl a emoce a všechny mají
také výraznou antibakteriální schopnost, díky které se
užívají jako prevence.

NABÍZENÉ VARIANTY

RŮŽE

LEVANDULE

POMERANČOVÝ KVĚT

VERBENA

PELARGÓNIE

SANTALOVÉ DŘEVO

YLANG YLANG

CITRONOVÁ TRÁVA

MYRHA

CITRON VANILKA

TEA TREE OLEJ

BAZALKA

DOPLŇKY STRAVY
Výživové doplňky vysoké kvality ve spojení se zdravou
stravou a vnější péčí liposomálními přípravky a dalšími
produkty Dr. Baumann vytváří optimální podmínky
pro krásnou a zdravou pleť a tělo.

DOPLNĚK S VITAMINY A MINERÁLY

DOPLNĚK OMEGA-3

Kapsle s vitaminy, minerálními
látkami a stopovými prvky. Produkt
obsahuje látky, které často úplně
ve stravě chybí nebo je jejich
množství ve stravě sníženo vlivem
přepravy, skladováním nebo
zpracováním. Vitaminy a stopové
prvky mají antioxidační účinky
a zvyšují tělesnou obranyschopnost
a ochranu proti infekčním chorobám.

Kapsle s esenciální kyselinou DHA
(kyselina dokosahexaenová) z mořské řasy
Ulkenia sp., pěstované v nádržích s účelem
minimalizace obsahu jedů ze životního
prostředí. DHA je důležitá pro vytváření
buněčných membrán nervů a pro
správnou funkci mozku. Dále je látkovou
výměnou měněna na EPA (kyselina
eikosapentaenová), ze které se tvoří další
důležité hormony.

DOPLNĚK S VITAMINEM B12

DOPLNĚK S VITAMINEM D3

Pastilky s vitaminem B12
a xylitolem. Vitamin B12 se obvykle
nenachází v rostlinných potravinách
v dostatečné koncentraci.
Proto je zejména při veganské
a vegetariánské stravě doporučeno
jeho příjem navýšit. Vitamin B12
je nezbytný pro správné fungování
nervového systému, zlepšuje paměť,
podporuje koncentraci a snižuje
riziko vzniku srdečních chorob.

Kapsle s vitaminem D3. V letních
měsících se 90 % vitaminu D tvoří v naší
pokožce působením slunečního záření.
V měsících se sníženým slunečním
svitem se vitaminu D tvoří méně,
a proto je vhodné ho dodávat. Vitamin
D je nezbytný pro správnou funkci
imunitního systému a přispívá k regulaci
hladiny vápníku a fosforu v krvi.

