Kasvoja hellivä SkinIdent®-puhdistus:
täydellinen alku kasvojen hoidolle
”Perfection is achieved, not when there is
nothing more to add, but when there is nothing
left to take away.” (Antoine de Saint Exupery)

Kasvojen päivittäinen puhdistus on
perusta ihon hyvinvoinnille ja nuorekkaalle heleydelle. SkinIdent®
puhdistusemulsio poistaa iholta
tehokkaasti ja samalla hellävaraisesti meikin sekä epäpuhtaudet
sen luonnollista hydrolipidikalvoa
vahvistaen.

Cleansing Milk Special

Dr. Baumannin® Skinldent®-linja
– luonnollinen kuten ihosi
Dr.Baumann® SkinIdent® on maailman ensimmäinen
ja tätä kirjoitettaessa myös ainoa ihonhoitosarja, joka
koostuu ainoastaan ihossa ja elimistössä luonnostaan
esiintyvistä ainesosista ja vitamiineista. Tämä uusi hoitokonsepti takaa näkyvät ja käyttäjänsä iholla selvästi
tuntuvat edut.

Eniten iho kuitenkin tarvitsee juuri niitä luonnollisia
ainesosia, joita se ei pysty itse valmistamaan riittävän
nopeasti tai riittävästi. Siksi iholle parhaita ovat tuotteet, jotka jäljittelevät täydellisesti ihon omia aineita.
Tällaisten tuotteiden kehittäminen ja valmistus ovat
vaativia tieteellisiä haasteita. Dr. Baumann® laboratoriot ovat pystyneet luomaan, ensimmäisinä ja ainoina
maailmassa, juuri tällaisen ihonhoitotuotteen, joka on
luonnollinen kuten ihosi!

Mitä ihomme todella tarvitsee

Mitä ihomme ei tarvitse

Päivänä jona synnymme, ihoamme suojaa sille tärkeä
lipidisuojavaippa, joka pitää ihon kauniina, joustavana,
kosteana ja terveenä. Iho itsessään valmistaa tätä suojaavaa kerrosta kehon tuottamista välttämättömistä
aineista.

Kaikki muu kuin ihon omia ainesosia vastaavat aineet
aiheuttaa iholle turhaa kuormitusta. Sen vuoksi täydellinen ihonhoitotuote sisältää vain ja ainoastaan ihon
ja elimistön rakenneaineiden kanssa identtisiä raakaaineita. Kosmeettisten tuotteiden lisäaineiden käyttö
on lisääntynyt huomattavasti. Usein nämä aineet ovat
tuotteiden säilyvyyttä pidentäviä, hajusteita (fragrance),
tai niitä lisätään teknisistä syistä. Iho ei kuitenkaan
tarvitse näitä ainesosia, vaan ne usein aiheuttavat
herkistymisiä, allergioita, ihon kuivumista ja muita
ongelmia. Hoitovaikutuksen sijasta ne rasittavatkin
ihoa tarpeettomasti.

Ihollemme kerääntyy kuitenkin likaa ja saasteita ja
päivittäinen puhdistus poistaa myös ihon luonnollista
suojaavaa kerrosta. Siksi iho tuntuu usein kuivalta
puhdistuksen jälkeen. Terve nuori elimistö pystyy
tuottamaan tarvittavat suojaavat ainesosat kahdessa
tunnissa. Luonnollisen ikääntymisen ja iho-ongelmien
seurauksena iho tuottaa yhä vähemmän näitä hoitavia
aineita, ja niiden puutetta pyrimme korvaamaan käyttämällä kosmeettisia tuotteita.

Korkealaatuinen ja täyteläinen
puhdistusemulsio, joka täyttää
ihonpuhdistusemulsion tarkimmat vaatimukset. Tuote puhdistaa
iholta hellävaraisesti ylimääräisen talin ja iholle kertyneen lian.
Puhdistusominaisuuksiensa lisäksi
tämä tuote hoitaa ihoa tehokkaasti sisältämiensä arvokkaiden
vaikutusaineiden, kuten E-vitamiinin, hyaluronihapon, lesitiinin ja
skvaleenin avulla. Cleansing Milk
Special puhdistusemulsion hoitovaikutusta tehostaa ja sen rippeet
iholta poistaa Facial Tonic tai Facial
Tonic Special kasvovesi. Nämä
SkinIdent® tuotteet täydentävät
toisiaan ideaalisella tavalla ja näin
iho on valmis vastaanottamaan
niitä seuraavat hoitotuotteet.

Cleansing Milk
Ylellisen tunteen jättävä, hellästi mutta tehokkaasti puhdistava
emulsio, joka sopii kaikille ihotyypeille. Sisältää runsaasti arvokkaita
raaka-aineita mm. E-vitamiinia,
hyaluronihappoa ja lesitiiniä.
Käyttö: Levitä kasvoille, kaulalle
ja dekolteelle runsaasti puhdistus
emulsiota kevein pyörivin liikkein ja
poista vanulapuilla tai kasvopaperilla. Sopii myös silmämeikin poistoon.
Täydennä puhdistus SkinIdent®
Facial Tonic kasvovedellä, joka

valmistaa ihon vastaanottamaan
seuraavat vaikutusaineet.

Facial Cleanser
Erittäin mietoja pinta-aktiivisia
ainesosia sisältävä puhdistusgeeli,
joka perustuu ihoidenttisiin ainesosiin. Tuotteen ainesosat suojaavat
ihoa tehokkaasti ja varmistavat ihon
hyvinvoinnin sisältämiensä ihoidenttisten lipidien ansiosta. Täydennä
puhdistus Facial Cleanser puhdistusgeelin jälkeen Facial Tonic tai Facial
Tonic Special kasvovedellä.

Facial Tonic Special
Kasvovesi, joka raikastaa ja puhdistaa
ihon ja huokoset erittäin tehokkaasti. Korkea pantenoli-, proliini- ja
hyaluronihappopitoisuus valmistavat
ihon vastaanottamaan seuraavat
SkinIdent® hoitotuotteet. Facial Tonic Special kasvovesi on suunniteltu
erityisesti käytettäväksi SkinIdent®
Cleansing Milk Special puhdistus
emulsion kanssa. Käytä aina näitä
tuotteita yhdessä, jolloin tuotteiden
yhteisvaikutus pääsee oikeuksiinsa ja
ihosi saa niistä parhaan mahdollisen
hyödyn.

Facial Tonic
Raikastaa ja puhdistaa ihon syvältä
huokosista asti, rasittamatta ihoa.
Alkoholiton kasvovesi virkistää ja
raikastaa ihoa sekä ylläpitää sen
luonnollista pH- ja kosteuspitoisuutta. Sisältää pantenolia ja hyaluronihappoa. Täydentää erinomaisesti
SkinIdent sarjan puhdistusemulsiota.
Käyttö: Puhdistuksen jälkeen, pyyhi
kasvovedellä kostutetulla vanulapulla kasvot, kaula ja dekoltee.

Monikerrosliposomeja sisältävät
syvävaikutteiset hoitotuotteet
täydelliseen ihonhoitoon
Lukuisat tieteelliset tutkimukset ja testit todistavat
liposomien ainutlaatuisen vaikutuksen. Ne kohottavat
ihon kosteuspitoisuutta, kuljettavat ihon rakenteisiin
korjaavia ainesosia, kuten vitamiineja, ja ehkäisevät
epäpuhtauksien muodostumista monityydyttymättömien rasvahappojen avulla. Dr.Baumann®in
tutkimuksien pohjalta niitä pidetään tehokkaan
ihonhoidon korvaamattomana osana.

Liposome Light
Tuote, joka on suunniteltu rasvaiselle, erittäin rasvaiselle
ja sekaiholle. Tuote soveltuu erinomaisesti käytettäväksi
myös lämpimään ja kosteaan ilmanalaan. Liposome Light
tuote sisältää muun muassa monikerrosliposomeja, E- ja
A-vitamiinia sekä hyaluronihappoa, joilla on suojaava
ja ihoa uusiva vaikutus.

Liposome Ceramid
Korkealaatuiset monikerrosliposomit, urea, keramidit,
hyaluronihappo ja E-vitamiini vahvistavat ihon ylimpiä
suojakerroksia ja kohottavat merkittävästi ihon kosteuspitoisuutta. Sen lisäksi E-vitamiinilla on suojaava
vaikutus ympäristön vahingollisia vaikutteita, kuten
UV-säteilyä vastaan.Liposome Ceramid sopii kaikille
ihotyypeille, erityisesti kosteusköyhälle iholle, jonka
sarveissolukko on vahingoittunut. Sarveiskerros saattaa vahingoittua esim. ympäristön rasitteiden, väärän
hoidon, ihon ikääntymisen, sairauden tai lääkityksen
seurauksena.

Liposome Vitamin
Liposome Vitamin sisältää runsaasti monikerrosliposomeja, A-, C-, ja E-vitamiineja, D-pantenolia, biotiinia
eli H-vitamiinia, allantoniinia ja hyaluronihappoa. Korkean vaikutusainepitoisuutensa ansiosta se kosteuttaa,
suojaa, elvyttää ja uudistaa ihoa. Sopii erinomaisesti

Skinident®-hoitovoiteet
viimeistelevät täydel
lisen ihonhoidon
Kaikkia Skinident®-hoitovoiteita
voidaan käyttää myös sellaisenaan
ilman edeltävää liposomigeeliä.
Kuitenkin monikerrosliposomeja
ja muita syvävaikutteisia aineosia
sisältäviä liposomigeelejä suositellaan kaikille, jotka haluavat hoitaa
ihoaan parhain mahdollisin menetelmin. Liposomit eivät ainoastaan
kosteuta poikkeuksellisen tehokkaasti, vaan ne myös edistävät muiden vaikutusaineiden imeytymistä
ihoon. Liposomigeelien vaikutukset
näkyvät nopeasti ihon terveyden ja
ulkonäön selkeänä paranemisena.

Ceramid Cream
for Oily and Normal Skin
kaikille ihotyypeille, erityisesti ennenaikaisesti vanhentuneelle iholle joka tarvitsee suojaa, elvytystä ja
lisäkosteutta.

Liposome Super
SkinIdent®-liposomien todellinen huipputuote joka
täyttää kaikki ihonhoidolle asetetut odotukset ja
vaatimukset. Se yhdistää Liposome Ceramid- ja
Liposome Vitamin-geelien parhaat puolet. Lisäksi
Liposome Super sisältää fotosfingosiinejä, jotka ovat
ehdottoman tärkeitä terveen ihon luonnolliselle ja
tasapainoiselle toiminnalle.
Käyttö: Levitä liposomituotteet aina puhdistetulle iholle
kevyin sivelevin liikkein alhaalta ylöspäin. Muista aina
myös kaula ja dekoltee. Anna liposomigeelin imeytyä
hetki ennen seuraavan hoitotuotteen levittämistä.
Rasvoittuvalle ja normaalille iholle riittää usein liposomigeelin käyttö sellaisenaan, etenkin lämpimällä
säällä. (Ei korvaa kuitenkaan aurinkovoidetta). Normaalille ja kuivalle ihotyypille suositellaan lisäksi ihotyypin
mukaisen SkinIdent hoitovoiteen käyttöä, joita löytyy
kuusi erilaista.

Rasvoittuvan ja normaalin ihon
nopeasti vaikuttava hoitovoide,
joka sisältää seramideja, ureaa,
lesitiiniä ja hyaluronihappoa. Voide
tasapainottaa ihon suojatoimintoja
ja ehkäisee ihon kuivumista.

Ceramid Cream
for Dry Skin
Kuivan ihon seramidivoiteessa on samat tehokkaasti suojaavat ja hoitavat
vaikutusaineet kuin edellisessä voiteessa, mutta voiteen rasvapitoisuus
on selvästi korkeampi. Tästä syystä se
sopii varsinkin kuiville ihotyypeille.

Vitamin Cream
for Oily and Normal Skin
Rasvoittuvan ja normaalin ihon hoitovoide sisältää runsaasti vaikutusaineita, kuten E-, A- ja C-vitamiineja,
biotiinia ja D-pantenolia, joten se

suojaa ja uudistaa ihoa samanaikaisesti. Lesitiini, allantoini ja hyaluronihappo tukevat ja täydentävät muiden
ainesosien vaikutusta.

Vitamin Cream
for Dry Skin
Kuivan ihon vitamiinivoide sisältää
huomattavasti enemmän rasvaa
kuin edellinen tuote. Se on täydellinen kuivan ihon hoitovoide, joka
samanaikaisesti suojaa ja uudistaa
ihoa. E-, A- ja C-vitamiinit, biotiini ja D-pantenoli muodostavat
hyaluronihapon ja lesitiinin kanssa
ihanteellisen vaikutusaineiden yhdistelmän.

Super Cream
for Oily and Normal Skin
Rasvoittuvan ja normaalin ihon
Super Cream on Skinident®-linjan
huipputuote, jossa yhdistyvät seramidi- ja vitamiinivoiteiden parhaat
puolet. Seramidit ja lesitiini vahvistavat parhaalla mahdollisella tavalla
ihon suojatoimintoja ja optimoivat
ihon kosteuspitoisuuden. Tehokkaasti vaikuttavat fytosfingosiinit
ovat olennaisen tärkeitä terveen
ihon luonnolliselle toiminnalle. Ne
tekevät Super Creamista vaikutukseltaan ainutlaatuisen. Uudistavat ja
suojaavat E-, A-, H- ja C-vitamiinit
sekä D-pantenoli lisäävät rasvoittuvan ja normaalin ihon pehmeyttä ja joustavuutta ja parantavat
ihon ulkonäköä. Syvävaikutteinen
Liposome Super-geeli tehostaa
entisestään hoitovoiteen vaikutusta.

Erikoishoito
tuotteet
täydentävään
ihonhoitoon

Facial Peeling
Tämä öljy/vesi emulsio sisältää erittäin hienojakoista
kalsiumfosfaattia, joka poistaa iholta hellävaraisesti
kuolleita ihosoluja. Sillä on välitön ihoa puhdistava ja
kirkastava vaikutus. Facial Peeling kuorinnan vaikutus
uusii ihoa pitkällä aikavälillä ja se tehostaa myös muiden
hoitotuotteiden sekä vaikutusaineiden vaikutusta.

Liposome Vitamin-Ceramid Mask
Monikerrosliposomit kohottavat tehokkaasti ihon
kosteuspitoisuutta. Seramidit vahvistavat ylimpien
kerrosten suojavaikutusta. Allantoiini, D-pantenoli, E-,
A- ja C-vitamiinit suojaavat ja uudistavat ihoa. Runsaasti
korkealaatuisia vaikutusaineita sisältävää naamiota
suositellaan säännölliseen käyttöön kaikille ihotyypeille.

Cream Mask for Normal and Dry Skin
Normaalille ja kuivalle iholle tarkoitettu voidenaamio
sisältää elimistössä luonnostaan esiintyvien rasva-aineiden kaltaisia lipidejä jotka hoitavat ja pehmentävät
ihoa tehden sen joustavaksi ja kimmoisaksi. E-vitamiini
suojaa, D-pantenoli ja allantoiini uudistavat ja hyaluronihappo kohottaa ihon kosteuspitoisuutta. Säännöllisesti käytettynä tulokset ovat selvästi havaittavissa.

Hellävaraista Skinldent®-hoitoa
silmänympärysiholle
Silmänympärysiholla on vain vähän tali- ja hikirauhasia minkä
vuoksi siinä näkyvät ensimmäiseksi
ennenaikaiset ikääntymisen merkit, stressi ja väsymys. SkinIdent®
sarjassa löytyy kaksi ravitsevaa ja
suojaavaa tuotetta juuri herkälle
silmänympärysiholle.
Tuotteet sisältävät E-vitamiinia joka
suojaa, D-pantenolia, allantoiinia ja
A-vitamiinia jotka uudistavat ja elvyttävät ohutta silmänympärysihoa.
Lesitiini, hyaluronihappo ja urea
kohottavat ihon kosteuspitoisuuden optimaaliselle tasolle, jolloin
ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttava
silmän alue näyttää kiinteältä ja
sileältä.

Eye Cream
Hetkessä imeytyvä, koostumukseltaan kevyt silmänympärysihon
hoitovoide. Suositellaan varsinkin
herkälle ja helposti rypistyvälle
iholle.
Käyttö: Levitä puhdistetulle silmänympärysalueelle hellästi taputellen
pieni määrä voidetta aamulla ja
illalla. Voiteen alle voit lisätä Skin
Ident® silmänympärysgeelin tehostamaan hoidon vaikutusta.

Eye Gel
Ihanteellinen, rasvaton, erittäin
kosteuttava ja kiinteyttävä geeli
silmänympärysihon tehohoitoon.
Rauhoittaa, häivyttää väsymyksen
merkkejä, turvotusta ja pieniä juonteita herkältä silmänympärysiholta.
Silmänympärysgeeliä voidaan käyt-

tää yhdessä Eye Creamin kanssa jolloin saavutetaan optimaalinen hyöty.
Käyttö: Levitä puhdistetulle silmänympärysalueelle hellästi taputellen
pieni määrä geeliä aamulla ja illalla.
Sen imeydyttyä voit vielä lisätä Eye
Creamin.

Eye Care Super
Erittäin hoitava silmänympärystuote
kasvojen herkimmälle alueelle. Tuote
sopii erityisen hyvin erittäin herkälle
iholle ja henkilöille, joilla on taipumusta saada hienoisia juonteita tai
ryppyjä silmänympärysalueelle. Eye
Care Super voiteen ihoidenttiset
lipidit hoitavat ihoa hellävaraisesti.
Ihoa suojaavat E-, A-, C- ja H- (biotiini) vitamiini sekä B5 provitamiini
(D-pantenoli) takaavat näkyvät,
ihon ennenaikaista vanhenemista
ehkäisevät hoitovaikutukset.

Vartalon- ja hiustenhoitotuotteet
Body Lotion Super
Erittäin hoitava ja täyteläinen
SkinIdent® Body Lotion Super
vartalovoide on optimaalinen hoitotuote erittäin kuivan ja vaativan
ihon hoitoon. Voide tulisi levittää
iholle aina peseytymisen jälkeen,
jotta ihoa suojaavat ja kosteuden
haihtumista ehkäisevät vaikutukset
tehostuisivat. Tuotteen sisältämät
ihoidenttiset lipidit, kuten lesitiini
hoitavat ihoa hyaluronihapon ja
urean kanssa. Iholle välttämättömät
B5 provitamiini pantenoli, luonnollinen E-vitamiini ja A-vitamiini
suojaavat ihoa sekä lisäävät ihon
kosteuspitoisuutta.

Body Lotion
Ylellinen SkinIdent®-vartalovoide
sopii jokaiselle vartalolle ja sitä
suositellaan käytettäväksi aina
peseytymisen jälkeen. Se hoitaa
ihoa jättäen sen silkinpehmeäksi.
Loistava tuote atooppiselle iholle
joka tarvitsee erityistä suojaa.
Ihossa esiintyvien lipidien kaltaiset
rasva-aineet kuten lesitiini ja kolesteroli yhdessä hyaluronihapon ja
urean kanssa hoitavat ihoa tehokkaasti. Ihoa suojaava ja kosteuttava provitamiini D-pantenoli ja
E-vitamiini palauttavat iholle sen
luonnollisen rasvapitoisuuden. Tuloksena on hoidettu, kaunis ja
miellyttävän tuntuinen iho.

Body Lotion Vitamin
SkinIdent® Body Lotion Vitamin
vartalovoide on suunniteltu erityisesti ihon ongelma-alueiden

hoitoon. Tuote soveltuu loistavasti
hilseilevälle, herkästi punoittavalle
ja suojatoiminnan vaurioittaneelle
iholle. Body Lotion Vitamin emulsio
tulisi levittää iholle aina peseytymisen jälkeen. Ihoidenttiset E-,
A-, C-, Pantenoli (B5 provitamiini)
ja biotiini (H-vitamiini) auttavat
palauttamaan iholle terveen tasapainon. Nämä vaikutusaineet myös
suojaavat ihoa ja optimoivat ihon
kosteuspitoisuuden.

käyttämään lisäksi SkinIdent® Conditioner hiustenhoitoainetta.

Conditioner

Täyteläinen, mutta ei öljyinen emulsiomainen voide, joka sopii kaikille
käsille. Erityisen hyvä tuote kuiville,
sierettyneille ja hilseileville käsille.

Hiustenhoitoaine, joka hoitaa hiuksia ja hiuspohjaa. Hoitoaineen
sisältämät proliini ja hyaluronihappo
parantavat tehokkaasti hiusten
kuntoa. Lisäksi pantenoli ja ihoidenttiset lipidit hoitavat hiuksia
ja hiuspohjaa. Hiero pyyhekuiviin
hiuksiin hyvin pieni määrä hoitoainetta shampoopesun jälkeen ja
huuhtele se pois muutaman minuutin vaikutusajan jälkeen. Optimaalisen hoitotuloksen varmistamiseksi
suosittelemme käyttämään myös
SkinIdent® Shampoota.

Shower Gel

Foot Care

Suihkugeeli, jonka miedot pintaaktiiviset ainesosat puhdistavat ihon
tehokkaasti, mutta hellävaraisesti.
Tuote sisältää hoitavaa ja rauhoittavaa hyaluronihappoa sekä ureaa.
Suosittelemme käyttämään aina
peseytymisen jälkeen hoitavaa Skin
Ident® Body Lotion tai SkinIdent®
Body Lotion Super vartalovoidetta.

Ideaalinen jalkojenhoitotuote, jolla
on suojaavia ja kosteuttavia ominaisuuksia. Loistava tuote halkeilevien,
rutikuivien ja hilseilevien jalkojen
ihonhoitoon. Voiteen korkea ureapitoisuus pehmittää ja rauhoittaa
tehokkaasti jalkojen kuivaa ihoa.

Hand Care

Shampoo
Shampoon mietoihin pinta-aktiivisiin ja ihoidenttisiin ainesosiin
perustuva yhdistelmä takaa hiuksille
suojaavan pesutuloksen. Shampoon
sisältämät L-proline aminohappo ja
hyaluronihappo parantavat hiusten
kuntoa. Lisäksi pantenoli ja ihoidenttiset lipidit hoitavat hiuksia ja
hiuspohjaa. Optimaalisen hoitotuloksen saamiseksi suosittelemme

Kaunis päivetys ilman aurinkoa
Sun Solarium Vitamin
Korkealaatuinen, kevyesti ja luonnollisesti suojaava ihonhoitovoide
aurinkoon ja solariumiin. Ihonsuojavitamiinit A ja betakarotiini
imeytyvät tehokkaasti ihon eri
kerroksiin erittäin aktiivisten monikerrosliposomien kuljettamina.
Tärkeää: SkinIdent® Sun Solarium
Liposome ei sisällä UV-suoja-aineita
ja tämän vuoksi on tärkeää käyttää lisäksi korkeakertoimisia Dr.
Baumann® aurinkosuojatuotteita,

mikäli auringolle altistuminen on
pidempiaikaista.

After Sun Vitamin
Auringossa tai solariumissa oleskelun jälkeen käytettävä rauhoittava,
ohut emulsio sekä kasvojen, että
vartalon iholle. Tehostaa päivetyksen pysyvyyttä ja syventää sen
sävyä. Ehkäisee punoitusta ja rauhoittaa stressaantunutta ihoa sekä
ennaltaehkäisee ihon ennenaikaista
vanhenemista. Levitä SkinIdent®

After Sun Vitamin voide iholle välittömästi auringonoton tai solariumin
jälkeen. Lisää voidetta tarvittaessa,
kunnes ihon ärtyneisyys häviää.

Self Tanning
SkinIdent® Self Tanning voide on
ihanteellinen kaikille niille, jotka
haluavat kauniin rusketuksen ilman
aurinkoa ja sen haittavaikutuksia.
Tasaisen sävyn saavuttamiseksi iholle
levitetään SkinIdent®-liposomigeeli
ennen itseruskettavaa voidetta.

Dr. Baumann® SkinIdent®:
poikkeuksellinen teknologinen edistysaskel

DR. BAUMANN® k osmetiikan tutkimusja kehitystyö perustuu bionomiaan,
elämänlakien tieteeseen. Se merkitsee,
että tuotekehityksessä huomioidaan ihon
ja elimistön aineenvaihduntaprosessit
sekä ympäristönäkökulma.

Bionomian laatukriteerit
•

Tuotteiden optimaalinen siedettävyys eli valmistusaineiden valinta dermatologista ja allergologista tietämystä hyväksi käyttäen.

•

Huolellinen valmistusaineiden valinta, jolloin aineosilla on tutkitusti ja todistetusti positiivinen
vaikutus iholla.

•

Valmistusaineiden täydellinen yhteensopivuus ihon
fysiologiaan ja anatomiaan, kehittämällä vaikutusaineita jotka muistuttavat koostumukseltaan ihon
luontaista rakennetta.

•

Tuotteissa käytetään ihossa luonnostaan esiintyvien rasva-aineiden kaltaisia lipidejä halvempien
mineraaliöljyjen sijaan.

•

Tuotteiden säilyvyys vähintään 30 kuukautta ilman kemiallisia säilöntäaineita.

•

Tuotteiden miellyttävä ja neutraali tuoksu ilman
hajusteita.

•

Ympäristön kunnioittaminen ja ympäristön kuormituksen vähentäminen välttämällä liiallisia pakkausmateriaaleja.

•

Eläinten kunnioittaminen kieltäytymällä eläinperäisten ainesosien käytöstä.

Dr.Baumann® SkinIdent® ihonhoitotuotteet ovat saa
vuttaneet laatutason jota tähän mennessä on pidetty
mahdottomana. Kaikki tuotteet ovat täydellisesti
iholle sopivia koska ne sisältävät ainoastaan elimistön
ja ihon kanssa identtisiä ainesosia, jotka on eristetty
korkealaatuisista luonnollisista vaikutusaineista. Iho
pystyy tunnistamaan ja hyväksymään jokaisen ainesosan
luonnollisena osana itseään. Tuloksena käytössämme
ovat parhaat mahdolliset ihonhoitotuotteet täydelliseen ja tasapainoiseen ihonhoitoon, ja näin käyttäjille
varmistetaan tuotteiden paras mahdollinen siedettävyys
ja vaikutus pitkälläkin aikavälillä.
Allergiset- ja yliherkkyysreaktiot ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosina, koska monet kosmeettiset
tuotteet sisältävät liikaa allergiaa ja yliherkkyysreak
tioita aiheuttavia ainesosia. Periaatteessa yliherkkyysreaktion voi aiheuttaa mikä tahansa ainesosa, jonka
elimistö kokee itselleen vieraaksi. Yksi ainoa herkistävä
ainesosa voi tehdä muuten hyvästä tuotteesta käyttökelvottoman. Mitä enemmän ainesosat eroavat elimistön
omista rakenneosista, sitä suurempi on niiden aiheuttama yliherkkyysriski. Vastaavasti mitä enemmän kosmeettisten tuotteiden ainesosat muistuttavat elimistön
luonnollisia rakenneosia, sitä pienempi on niiden todennäköisyys aiheuttaa allergisia- ja yliherkkyysreaktioita.
Yleisimpiä herkkyysreaktioiden aiheuttajia ovat hajusteet ja kemialliset säilöntäaineet. Valitettavasti samat
ainesosat ovat myös kosmetiikassa yleisimmin käytettyjä
raaka-aineita. Kun tällaiset herkistävät ainesosat kulkeutuvat hoitotuotteiden mukana ihoon ja sen luonnolli-

seen suojakalvoon, ihon luonnollinen toiminta häiriintyy.
Pitkäaikaisen käytön jälkeen iho saattaa yllättäen alkaa
reagoida tuotteeseen, jota se ennen tuntuu sietäneen.
Kyseessä on herkistyminen.
INCI-luetteloissa useasti esiintyvät ja yleisimmin
kosmetiikassa käytetyt kemialliset säilöntäaineet ovat:
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Methylparaben,
Butylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Methyldibromoglutaronitrile, Phenoxy Ethanol, Cetylpyridinium
Chloride, Benzoic Acid, Chlorhexidine, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Triclosan,
2-Brom-2-Nitropropane-1, 3-Diol, Cetrimoniumpromide, Methylchloroisothiazolinone, Methylsothiazolinone
Imidazolidinyl Urea tai Diazolidinyl Urea. Viimeksi
mainittuja aineita ei pidä sekoittaa “Ureaan”. Urea eli
virtsa-aine on kosmeettisissa tuotteissa usein käytetty
kosteuttava ja tulehduksia lievittävä ainesosa, jolla
ei ole edellä mainittujen johdannaisten allergisoivaa
vaikutusta.
Vaaditaan paljon perusteellista tutkimustyötä, jotta
tuotteisiin saataisiin neutraali tai hyvä tuoksu ilman
hajusteita ja jotta tuotteet säilyisivät riittävän pitkään
ilman kemiallisia säilöntäaineita. Äärimmäisen vaikeaa
tämä on liposomituotteiden osalta. Dr. Baumannin tutkimusaboratorioissa on onnistuttu kehittämään voiteiden
lisäksi - maailman ensimmäisenä valmistajana - myös
monikerrosliposomeja sisältäviä hoitotuotteita, joka
tuoksuvat hyvältä ilman hajusteita ja säilyvät pitkään
ilman kemiallisia säilöntäaineita.
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Yksilöllinen
tuotesuositus:
							

Aamu

Ilta

Puhdistus:
Kasvovesi:
Liposomi:
Hoitovoide:
Naamio/kuorinta:
Silmänympärystuote:
Ampulli:
Vartalotuotteet:
Muuta:
Tuotteiden INCI-listat löytyvät osoitteesta www.point-of-skin.fi
Kaikki tuotteet koostuvat ainoastaan ihon kanssa identtisistä ja elimistössä luonnostaan esiintyvistä ainesosista
ja vitamiineista.
Tuotteet eivät sisällä kemiallisia säilöntäaineita, hajusteita, mineraaliöljyjä, väriaineita, eläinperäisiä ainesosia,
eikä niissä käytetä turhia pakkausmateriaaleja.
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