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Terveellinen ihonhoito
– todellinen ratkaisu ihon ikääntymisen
ehkäisemiseen
Rehellinen ja realistinen tosiasia on, että ihon geneettiseen vanhenemiseen ei voida juurikaan vaikuttaa. Ihon ennenaikaiseen vanhenemiseen voimme kuitenkin vaikuttaa, sillä ikääntyminen ei johdu
pelkästään geeneistämme vaan siihen vaikuttavat myös ympäristöntekijät, ruokavaliomme, elämäntapamme ja käyttämämme ihonhoitotuotteet. (Ympäristönvaikutuksista, ravinnosta ja elämäntavoista
puhuttaessa olemme tehneet informatiivisia esitteitä kuten ”Nauti auringosta” ja ”Ravinto osaksi terveyttä ja ihonhoitoa” -esitteet. Nämä esitteet ovat saatavilla Dr. Baumann hoitolastasi.)
Tieteellisin perustein kehitetyt, ihon ikääntymistä ehkäisevät Anti Aging tuotteet eivät edusta samoja
periaatteita, kuin mitä olemme tottuneet Anti Aging tuotteiden mainonnassa kuulemaan. Todelliset
Anti Aging tuotteet täyttävät tarvittavat tieteelliset ja ihotautiopilliset kriteerit.
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4. Ihonhoitotuotteissa käytettyjen ainesosien tulisi tukea ja vahvistaa ihon luontaisia toimintoja sekä uudistaa ja suojata sitä. Ihoidenttiset lipidit vahvistavat
optimaalisesti epidermiksen suojakerrosta saaden

aikaan täydellisesti kosteutetun ja kauniin ihon. Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että erityiset
vitamiinit ja niiden oikea annostus suojaavat näkyvästi ihoa ja uudistavat sitä luonnollisella tavalla.
5. Päätelmä: Juuri nämä kriteerit ovat olleen SkinIdent® ihonhoitosarjan luomisen perusteina. Dr. Baumannin 14 vuoden tutkimustyö saavutti läpimurron
vuonna 2003. SkinIdent® on ensimmäinen ja ainoa
ihonhoitosarja maailmassa, jonka koostumus sisältää vain täysin ihoidenttisiä ainesosia ja vitamiineja.
SkinIdent® vastaa kaikkia edellä mainittuja ihonhoidollisia kriteerejä ja tarjoaa todellisen hoidon ikääntymistä vastaan oman perimämme sallimissa rajoissa.
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www.Dr-Baumann.com
Maahantuonti:
www.Dr-Baumann.TV

group Dermatological hospitals) No

allergiapotentiaaliksi.

Dr. Baumann tuotteet ovat sekä iho-, eläin-,
animal friendly and environmentally friendly
että ympäristöystävällisiä!

Dr. Baumann Kosmetiikka Finland Oy, www.dr-baumann.fi

