PROFESSIONELE MAKE-UP
STIJLVOL , PR AK TISCH ÉN GEZOND!
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Succesvolle research
voor huid en gezondheid.

Make-up van
ongeëvenaarde kwaliteit
Make-up accentueert uw troeven en geeft uiting aan wie u bent.
DR. BAUMANN helpt u hierbij met een uitgebreide waaier aan kleuren voor ogen, lippen en wangen. Tijdloos ontworpen om net zo subtiel of juist opvallend te zijn zoals u dat wil. Foundation en
poeders zijn bedacht in teint corrigerende tinten met verschillende ondertonen die natuurlijk ogen
op alle huidtypes. Waar mogelijk worden verzorgende bestanddelen toegevoegd zodanig dat uw
make-up niet alleen mooi maar ook functioneel wordt. Daarnaast is onze make-up, volgens bionome criteria vervaardigd, vrij van alle gekende allergenen en andere bewezen huidschadelijke stoffen. Supermooi en ook nog eens supergezond!
DR. BAUMANN MakeUP producten:
■ zijn samengesteld uit hoogwaardige verzorgende natuurlijke oliën,
■ zijn minstens 30 maanden houdbaar zonder toevoeging van bewaarmiddelen,
■ hebben een aangename natuurlijke geur zonder toevoeging van parfum,
■ bevatten geen minerale olie (petroleum),
■ zijn diervriendelijk: geen ingrediënten van gedode dieren,
■ zijn milieuvriendelijk: geen overbodige verpakking en schadelijke stoffen.
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BESLUIT
De make-up lijn van DR. BAUMANN combineert de hoge verwachtingen van professionele gebruikers met de dermatologische eisen voor een gezonde huidverzorging.
Bovendien voldoet de make-up lijn aan een hoge ethische, milieubewuste en 100%
diervriendelijke standaard.
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FLUID MAKE UP

MAKE UP

(vetarm)

Uw MAKE UP moet er goed uitzien, maar ook goed

Voor de gemengde tot vette huid heeft DR. BAUMANN

aanvoelen. Onze MAKE UP geeft uw huid niet alleen

MakeUP de vetvrije FLUID MAKE-UP ontwikkeld. Makke-

de gewenste tint maar verzorgt ze ook dankzij de na-

lijk en aangenaam aan te brengen. Bij voorkeur met een

tuurlijke oliën, vitamines en andere werkstoffen die hij

vochtig, latexvrij sponsje van DR. BAUMANN MakeUP.

bevat.

Een vette huid? Toch een matte uitstraling!

MAKE UP die uw huid in topconditie houdt!

peach-light
Art.-Nr. 7045

sand
Art.-Nr. 7042

light
Art.-Nr. 7038

beige
Art.-Nr. 7041

rosé-brown
Art.-Nr. 7037

light
Art.-Nr. 7033

bronze
Art.-Nr. 7040

medium
Art.-Nr. 7046

dark
Art.-Nr. 7039

olive
Art.-Nr. 7044

medium
Art.-Nr. 7047

dark
Art.-Nr. 7034

chocolate
Art.-Nr. 7043
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beige
Art.-Nr. 7036

bronze
Art.-Nr. 7035
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CAMOUFLAGE
Het zou eigenlijk standaard in het make-up koffertje
moeten zitten. Ideaal om snel even een vlekje weg te
werken maar ook om een goede basis te creëren voor de
rest van uw make-up. De sterk dekkende DR. BAUMANN

peach-light
Art.-Nr. 7022

peach
Art.-Nr. 7009

light
Art.-Nr. 7020

caramel
Art.-Nr. 7014

terracotta
Art.-Nr. 7013

sahara
Art.-Nr. 7008

chocara
Art.-Nr. 7016

bronze
Art.-Nr. 7012

sand
Art.-Nr. 7015

olive
Art.-Nr. 7017

olisand
Art.-Nr. 7019

chocolate
Art.-Nr. 7011

indian-olive
Art.-Nr. 7018

indian
Art.-Nr. 7010

coffee
Art.-Nr. 7021

CAMOUFLAGE kan immers ook als volwaardige foundation voor het hele gelaat worden ingezet. Hij egaliseert
vlekken, sproeten en gesprongen adertjes en geeft het
gelaat een egale teint zonder maskereffect. De ﬁjne, homogene textuur verstopt de poriën niet. Dankzij de verzorgende bestanddelen voelt de CAMOUFLAGE zacht
en natuurlijk aan, zonder dat vervelende trekkerige gevoel. Bij de kleursamenstelling werd rekening gehouden

Belangrijk:

met de diverse ondertonen van de huid zodanig dat

De kleuren worden slechts bij benadering weergegeven. Het
is daarom belangrijk de deﬁ nitieve kleurkeuze pas te maken
na advies. Uw DR. BAUMANN huidconsulente helpt u graag
verder.

quasi elke huidskleur kan worden benaderd.
Multifunctioneel en perfect dekkend!
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POWDER CREAM

COMPACT POWDER

Foundation en poeder in één? Het kan met de POWDER

Met de DR. BAUMANN MakeUP COMPACT POWDER

CREAMS van DR. BAUMANN MakeUP. De POWDER

bent u voorbereid op elke situatie. Hij is immers handig

CREAM heeft een zachte, poederige consistentie en zorgt

om mee te nemen zodanig dat u, waar u ook bent, uw

voor een zijdeachtige, egale teint. Afpoederen is niet meer

teint even kan opfrissen of een glimmende T-zone kunt

nodig. De POWDER CREAMS zijn minder dekkend dan de

wegwerken. Binnen de zes beschikbare tinten is er zeker

DR. BAUMANN MakeUP CAMOUFLAGE maar zijn veel een-

één die bij uw natuurlijke teint aansluit. Ook te gebrui-

voudiger in het gebruik en ook geschikt voor grotere op-

ken als zonnepoeder.

pervlakken zoals de hals en het decolleté. De kleuren komen overeen met die van de CAMOUFLAGE zodanig dat u

De perfecte look, in élke situatie!

beide producten probleemloos kunt combineren.
Een fraai, egaal resultaat in een handomdraai!
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peach-light
Art.-Nr. 7474

peach
Art.-Nr. 7461

light
Art.-Nr. 7472

caramel
Art.-Nr. 7466

terracotta
Art.-Nr. 7465

sahara
Art.-Nr. 7460

chocara
Art.-Nr. 7468

bronze
Art.-Nr. 7464

sand
Art.-Nr. 7467

olive
Art.-Nr. 7469

olisand
Art.-Nr. 7471

chocolate
Art.-Nr. 7463

indian-olive
Art.-Nr. 7470

indian
Art.-Nr. 7462

coffee
Art.-Nr. 7473

transparent
Art.-Nr. 7070

light
Art.-Nr. 7073

chocolate
Art.-Nr. 7075

dark
Art.-Nr. 7071

medium
Art.-Nr. 7072

bronze
Art.-Nr. 7074
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LOOSE POWDER

BLUSH

De DR. BAUMANN MakeUP LOOSE POWDERS hebben

Met onze extreem ﬁjne en lichte BLUSH kunt u uw wan-

een uiterst ﬁjne, luchtige textuur die de huid matteert

gen stylen zoals u wil. Bovendien kan u kiezen uit wel

zonder haar dof te maken en zonder voor een “masker”

acht verschillende kleuren voor elke dag, elke nacht, elk

effect te zorgen. De gezonde, zachte samenstelling

seizoen en elk humeur van ingetogen tot uitbundig!

droogt de huid niet uit en zorgt voor een perfecte, ﬂuweelzachte en stralende teint. Binnen de zeven be-

Het juiste, expressieve accent in elke situatie!

schikbare tinten is er zeker één die bij uw natuurlijke
teint aansluit. Hoofdzakelijk gebruikt om te matteren.
Nooit meer een glimmende huid!

transparent
Art.-Nr. 7056

light
Art.-Nr. 7053

gold-bronze
Art.-Nr. 7051

gold-rosé
Art.-Nr. 7050

rouge-sahara
Art.-Nr. 7052

dark
Art.-Nr. 7055

medium
Art.-Nr. 7054

peach
Art.-Nr. 7030

apricot
Art.-Nr. 7032

natural-rosé
Art.-Nr. 7026

natural-brown
Art.-Nr. 7025

light-rosé
Art.-Nr. 7027

plum
Art.-Nr. 7028

violet
Art.-Nr. 7029

rosé
Art.-Nr. 7031
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CONCEALER STICK

LIQUID CONCEALER

Onze CONCEALERS werken ‘undercover’. Ze verdoe-

Een lichte en vloeibare concealer, bijzonder geschikt

zelen roodheid, blauwe wallen, kleine puistjes en

voor het uitvlakken van schaduwen, kraaienpootjes en

onvolmaaktheden zonder dat iemand het door

onzuiverheden rondom de ogen.

heeft. DR. BAUMANN MakeUP CONCEALERS bieden
een goede, langdurige dekking en verzorgen tegelij-

De LIQUID CONCEALER is er voor iedereen die een

kertijd de huid.

vloeibare concealer handiger vindt dan een stick en
voor wie graag een net iets meer dekkend resultaat
beoogt.

De perfecte „undercover“ operatie!
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olive-light
Art.-Nr. 7002

beige
Art.-Nr. 7003

bronze
Art.-Nr. 7007

terracotta
Art.-Nr. 7006

peach-light
Art.-Nr. 7004

nougat
Art.-Nr. 7005

beige
Art.-Nr. 7504

light
Art.-Nr. 7505

neutral
Art.-Nr. 7506
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EYESHADOW / OOGSCHADUW
Van fris tot mysterieus geraffineerd. Ons uitgebreid

De kleuren mengen makkelijk, blijven perfect zitten

pallet minerale OOGSCHADUW komt aan alle kleur-

en hopen zich niet op in de oogplooien.

wensen tegemoet.

white
Art.-Nr. 7089

pale-matt
Art.-Nr. 7088

yellow
Art.-Nr. 7482

pearl-yellow
Art.-Nr. 7495

perlmutt
Art.-Nr. 7090

apricot
Art.-Nr. 7481

pearl-apricot
Art.-Nr. 7494

soft-orange
Art.-Nr. 7086

brown-light
Art.-Nr. 7087

bronze
Art.-Nr. 7483

pearl-bronze
Art.-Nr. 7496

ash-brown
Art.-Nr. 7081

brown
Art.-Nr. 7080

brown-medium
Art.-Nr. 7099

black-brown
Art.-Nr. 7091

stone
Art.-Nr. 7082

olive
Art.-Nr. 7095

evergreen
Art.-Nr. 7096

green
Art.-Nr. 7085

neon
Art.-Nr. 7480

pearl-neon
Art.-Nr. 7493

mint
Art.-Nr. 7479

pearl-mint
Art.-Nr. 7492

frosty-blue
Art.-Nr. 7477

pearl-frosty-blue
Art.-Nr. 7490

arctic-blue
Art.-Nr. 7098

light-blue
Art.-Nr. 7476

pearl-light-blue
Art.-Nr. 7489

blue
Art.-Nr. 7084

light-lilac
Art.-Nr. 7478

pearl-light-lilac
Art.-Nr. 7491

lilac-blue
Art.-Nr. 7094

plum
Art.-Nr. 7484

pearl-plum
Art.-Nr. 7497

mallow
Art.-Nr. 7485

pearl-mallow
Art.-Nr. 7498

lilac-red
Art.-Nr. 7093

rosé
Art.-Nr. 7475

pearl-rosé
Art.-Nr. 7488

light-grey
Art.-Nr. 7486

pearl-light-grey
Art.-Nr. 7499

dark-grey
Art.-Nr. 7487

pearl-dark-grey
Art.-Nr. 7500

slate
Art.-Nr. 7083

dark-blue
Art.-Nr. 7097

black
Art.-Nr. 7092
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BRILLIANT POWDER

EYELINER / OOGPOTLOOD

De BRILLIANT POWDERS van DR. BAUMANN MakeUP

18 verschillende tinten zorgen voor een strak, glamou-

zorgen voor een glamoureus effect en maken uw

reus resultaat bij elke oogschaduwcombinatie. De

(avond)make-up helemaal af. U kan de verschillende

oogleden worden verfraaid met een natuurlijke kleur

tinten apart gebruiken maar ook naar hartelust combi-

die urenlang houdt. Glad, gemakkelijk en superzacht

neren met de DR. BAUMANN MakeUP OOGSCHADUW.

voor gevoelige oogleden.

Extra party glamour voor een spannende avond!

Een feilloze ﬁnish zonder oogirritaties!

silver
Art.-Nr. 7207

gold
Art.-Nr. 7206

orange
Art.-Nr. 7201

brown
Art.-Nr. 7202

silver
Art.-Nr. 7310

snow
Art.-Nr. 7316

light
Art.-Nr. 7317

lava
Art.-Nr. 7321

violet
Art.-Nr. 7208

dark-violet
Art.-Nr. 7209

blue
Art.-Nr. 7203

night-blue
Art.-Nr. 7210

light-brown
Art.-Nr. 7313

dark-brown
Art.-Nr. 7311

olive
Art.-Nr. 7320

light-green
Art.-Nr. 7315

ice
Art.-Nr. 7205

green
Art.-Nr. 7204

green
Art.-Nr. 7307

green-blue
Art.-Nr. 7314

baby-blue
Art.-Nr. 7318

light-blue
Art.-Nr. 7308

dark-blue
Art.-Nr. 7312

ocean
Art.-Nr. 7322

grey
Art.-Nr. 7309

black
Art.-Nr. 7306

brown-anthracite white
Art.-Nr. 7323
Art.-Nr. 7324
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LIQUID EYELINER / VLOEIBARE EYELINER

MASCARA

De LIQUID EYELINER van DR. BAUMANN MakeUP

Onze MASCARA is sober en sculpturaal met een

heeft een vloeibare, dekkende samenstelling waar-

vooruitstrevende, absoluut gezonde, formule op

mee u gemakkelijk een mooi, strak en gelijkmatig lijn-

basis van minerale kleuren, natuurlijke oliën en

tje trekt. Hij droogt snel en blijft perfect zitten zonder

huididentieke ingrediënten. Het is een mascara die

uit te lopen. Verkrijgbaar in de kleuren’ Black’, ‘Antra-

u van ’s morgens tot ’s avonds makkelijk kunt (ver)

cite’ en ‘Brown’.

dragen. Uw wimpers worden voller, langer en gekruld maar ook hersteld, sterker en mooier.

Laat uw ogen spreken met intense contouren!
Vederlicht volume voor aantrekkelijke, volle en
sensuele wimpers!

brown
Art.-Nr. 7502

anthracite
Art.-Nr. 7503

black
Art.-Nr. 7501

brown
Art.-Nr. 7305

black
Art.-Nr. 7304
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LIPSTICK / LIPPENSTIFT
Onze LIPSTICKS zorgen niet alleen
voor een goede, langdurige dekking
maar beschermen en verzorgen de lippen dankzij de gebruikte natuurlijke
plantaardige oliën. Bovendien zijn ze

blackberry
Art.-Nr. 7444

violet-light
Art.-Nr. 7439

nude-rosé
Art.-Nr. 7446

rosé-perlmutt
Art.-Nr. 7440

pink-brilliant
Art.-Nr. 7431

pearl-old-rosé
Art.-Nr. 7512

pale-rosé
Art.-Nr. 7514

strawberry
Art.-Nr. 7438

coral
Art.-Nr. 7508

ﬂ amingo
Art.-Nr. 7517

purple
Art.-Nr. 7516

fuchsia
Art.-Nr. 7509

chili
Art.-Nr. 7518

lilac
Art.-Nr. 7433

red
Art.-Nr. 7423

cherry
Art.-Nr. 7435

full-red
Art.-Nr. 7434

bordeaux
Art.-Nr. 7511

dark-rosé
Art.-Nr. 7507

red-velvet
Art.-Nr. 7436

pink
Art.-Nr. 7428

nude-melon
Art.-Nr. 7448

pink-transparent
Art.-Nr. 7430

pink-apricot
Art.-Nr. 7445

pink-light
Art.-Nr. 7429

rosé
Art.-Nr. 7427

red-brown
Art.-Nr. 7424

natural
Art.-Nr. 7443

nut
Art.-Nr. 7442

nude-natural
Art.-Nr. 7449

nude-nougat
Art.-Nr. 7447

brown-light
Art.-Nr. 7422

copper
Art.-Nr. 7441

apricottransparent
Art.-Nr. 7425

orange-light
Art.-Nr. 7513

papaya
Art.-Nr. 7510

orange
Art.-Nr. 7515

sunset
Art.-Nr. 7437

vrij van allergenen en andere schadelijke stoffen en dus volkomen gezond!
De grote keuze aan warme en koude
tinten en de mengbaarheid van de verschillende kleuren zorgen voor onuitputtelijke kleurvariaties.
Belangrijk:
Sommige lipsticks hebben in de verpakking een andere kleur dan op de lippen.
Kleur van het product
Kleur op de lippen
Het is aan te raden om de deﬁnitieve
kleurkeuze pas te maken na advies. Uw
DR. BAUMANN huidconsulente helpt u
graag verder.
14
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LIPLINER / LIPPOTLOOD

LIPGLOSS

Comfortabel, zacht en eenvoudig in het gebruik. Onze

Transparant of met een kleurpigment. Met of zonder

LIPLINERS zijn beschikbaar in een uitgebreid kleurenpa-

glitter. Absoluut voor elk wat wils. Door het gebruik

let. Zo krijgen uw lippen een perfect passende, mooie

van 100% natuurlijke vitamine E (35% bij de transpa-

contour of opvulling.

rant en 25% bij de andere tinten) worden de lippen
bovendien optimaal verzorgd en beschermd. Op deze

Ultra precies en lang houdend!

manier beschermen we de lippen ook tegen zonlicht.

skin
Art.-Nr. 7450

walnut
Art.-Nr. 7455

natural
Art.-Nr. 7453

muscat
Art.-Nr. 7451

brown
Art.-Nr. 7407

aubergine
Art.-Nr. 7454

berry
Art.-Nr. 7452

cherry
Art.-Nr. 7404

sunset
Art.-Nr. 7400

red
Art.-Nr. 7405

red-brown
Art.-Nr. 7406

full-red
Art.-Nr. 7403

pink
Art.-Nr. 7401

lilac
Art.-Nr. 7402

apricot
Art.-Nr. 7457

old-rosé
Art.-Nr. 7458

pearl-rosé
Art.-Nr. 7459

dark-violet
Art.-Nr. 7550

Decoratieve verzorging in een ﬂesje!

transparent
Art.-Nr. 7415

blue-sparks
Art.-Nr. 7419

glitter
Art.-Nr. 7418

natural
Art.-Nr. 7413

muscat
Art.-Nr. 7420

baby
Art.-Nr. 7414

rosé-light
Art.-Nr. 7417

rosé
Art.-Nr. 7416

raspberry
Art.-Nr. 7412
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7171

7172

7175

7178

7174

7173

7170

HANDIGE OOGSCHADUW REFILL CASE met magneet-

SPONGE ROUND / ROUND SPONGE LATEXFREE

jes zodat u snel en eenvoudig uw eigen assortiment

Perfect voor het aanbrengen van make-up om snel gro-

kunt samenstellen. Uiteraard mét een geschikt

tere vlakken in te vullen.

duopenseel.

Art.-Nr. 7173

Art.-Nr. 7178

SPONGE ROUND POWDER CREAM /
CAMOUFLAGE / POWDER CREAM PAD (KLEIN)
Voor het aanbrengen van de CAMOUFLAGE /

POWDER CREAM.
Art.-Nr. 7174

SPONGE ROUND POWDER CREAM /
CAMOUFLAGE / POWDER CREAM PAD (GROOT)
Voor het aanbrengen van de CAMOUFLAGE /

POWDER CREAM.
Art.-Nr. 7175

SPONGES LATEXFREE
8 stuks, driehoekig
Zowel nat als droog te gebruiken voor allerlei foundations. Absoluut geschikt voor iedereen met een latexallergie en voor iedereen die een allergie wil vermijden!
Art.-Nr. 7170
16

POWDER PUFF / POEDERDONS
Ideaal om uw foundation te fixeren met één van de
DR. BAUMANN Poeders. Makkelijk én superhandig in
het gebruik.
Art.-Nr. 7171 (small / klein)
Art.-Nr. 7172 (big / groot)
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BRUSHES / BORSTELS, PENSELEN EN APPLICATORS

POUCH / VOLLEDIGE PENSELEN- EN KWASTEN SET

Bij DR. BAUMANN weren we dierlijke ingrediënten.

Art.-Nr. 7160

Onze professionele penselen en kwasten zijn dan ook
gemaakt van plantaardige en/of synthetische grondstoffen. De prijs/kwaliteit verhouding is ongeëvenaard
en u vindt voor elke denkbare toepassing een kwast.
Vriendelijk voor de dieren en vriendelijk voor het milieu want volledig opgebouwd uit biologisch afbreekbare materialen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Powder Brush big – Art.-Nr. 7148
Powder Brush – Art.-Nr. 7135
Make-up Brush small – Art.-Nr. 7151
Make-up Brush – Art.-Nr. 7147
Rouge Brush – Art.-Nr. 7136
Eyeshadow Brush XL – Art.-Nr. 7149
Eyebrow Brush – Art.-Nr. 7150
Eyeshadow Brush medium – Art.-Nr. 7137
Eyeshadow Brush big – Art.-Nr. 7138
Eyeshadow Brush round – Art.-Nr. 7139
Eyeshadow Brush small – Art.-Nr. 7140
Eyeshadow Brush special – Art.-Nr. 7141
Lip Brush (small) – Art.-Nr. 7144
Lip Brush (big) – Art.-Nr. 7145
Lash Comb – Art.-Nr. 7142
Eyeliner Brush – Art.-Nr. 7143
Applicator – Art.- Nr. 7146
Applicato – Art.-Nr. 7177
Duo-Brush for Reﬁll Case – Art.-Nr. 7179
Rouge Brush for Rougecase – Art.-Nr. 7152

Inhoud:
1. Powder Brush
2. Blush Brush
3. Eyeshadow Brush (big)
4. Eyeshadow Brush (round)
5. Eyeshadow Brush (medium)
6. Eyeshadow Brush (small)
7. Lip Brush (big)
8. Lash Comb
9. Eyeliner Brush
10. Set van 10 applicators

SHARPENER / DUOSLIJPER
Voor het slijpen van zowel de lip- en oogpotloden als
de concealersticks. Dankzij een uitgekiend systeem
kan u zelf de scherpte van uw potlood bepalen!
Art.-Nr. 7456
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Met bionome groeten van uw DR. BAUMANN instituut:

Belangrijk advies: koop onze producten bij voorkeur enkel in een DR. BAUMANN schoonheidsinstituut na advies van een competente
schoonheidsspecialiste. Dit voorkomt dat u producten aanschaft die niet op uw huid zijn afgestemd. Verkoop via openbare on-line shops
op het internet is bovendien strikt verboden volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden. Met een niet-erkende aankoop via het internet loopt u immers het risico op een namaakproduct of een product van inferieure kwaliteit. Wij wijzen daarom elke productverantwoordelijkheid af voor producten die op die manier via het internet werden aangekocht. Indien u toch graag producten thuis laat leveren dan kan dat op een heel veilige manier. Steeds vaker bieden DR. BAUMANN schoonheidsinstituten de mogelijkheid om na het
initiële productadvies opnieuw te bestellen per mail of via een inlogcode op hun website. Op die manier bent u verzekerd van de juiste
productkeuze, bestelgemak én een onberispelijke door DR. BAUMANN INTERNATIONAL gegarandeerde productkwaliteit.
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