
„Az Istenek a nôknek fegyverül adták a szépséget!”

– mondta Anakreon, és mi nôk évezredeken keresztül

mindent meg is tettünk azért, hogy ez a fegyver a lehetô

legjobban csillogjon. Az igényes nô ennél ma már sokkal

tudatosabban gondolkodik; nem elégszik meg a szépség-

gel, ami csupán külsôség, ezt az egészséggel összhangban

akarja élvezni. Egy nô ugyanis a kozmetikumaival nem

csak a bôrét de a lelkét is ápolni szeretné, erre viszont

csakis tudatos bôrápolással, és 100% bôrbarát kozmeti-

kumokkal lesz képes.

Magyarországon elsôként a Dermisz Professzionális
Kozmetika kapta meg a DR. BAUMANN® exkluzív
családjának, a SkinIdent® bionome® termékek hasz-
nálati és forgalmazási jogát! A DR. BAUMANN® Ski-
nIdent® termékek forgalmazási jogosultság megszer-
zésének szigorú kritériumai vannak a világ mind a 35
országában, ahol a DR. BAUMANN® a kozmetikai pia-
con jelen van. Míg egy „referenciaszalon” címet meg-
felelô anyagi háttérrel bárki megszerezhet, addig a
DR. BAUMANN® SkinIdent® termékek forgalmazási jo-
gát elhivatottsághoz, speciális és magas szakmai tu-
dáshoz és kimagasló minôségû szolgáltatáshoz kötik. Elhivatott-
ság alatt a bionome® filozófia maximális átvételét, a felhasználók
bôrének egészsége iránti elkötelezettséget érti a cég. Vörös

Gyöngyi, Kiemelt Bionome® kozmetikus, és szépségszalonja,
mindent megtesz annak érdekében, hogy egy rendkívül hatékony
és egészséges bionome® alternatívát biztosítson a szépségápolás
területén. A SkinIdent® egy olyan exkluzív DR. BAUMANN® ter-
mékkategória, ami a cég közel 20 éves kutatómunkájának gyü-
mölcse, a tudomány mai állása szerint a csúcs, ami a kozmetikai
iparban, az egészséges bôrápolásban megvalósítható. A bio-
nome® minôségi elvárások már önmagukban is nagyon szigorú
kritériumok: a termék nem tartalmazhat parfümöt és illatanya-
got, káros kémiai konzerválószereket, káros kémiai fényvédô-
ket, kémiai színezéket, ásványi olajokat, elhullt állatoktól szár-

mazó anyagokat, felesleges csomagolóanyagot;
kizárólag bôrbarát és bôrazonos hatóanyagokat,
többrétegû liposzómákat.
A DR. BAUMANN® elképzelése a hatásos és
egészséges szépségápolásról azonban még eze-
ket az igen szigorú kritériumokat is meghaladta.
Meglátásuk szerint, az olyan szlogeneket, mint
„Csak természetest a bôrnek!”, „A bôr természe-
tének megfelelôen!”-nel kell felváltani. Ez utóbbi-
hoz pedig csak olyan anyagok tartoznak, melybôl
a szervezetünk is felépül, mivel az allergiák 80%-a
a bôrben, illetve az azzal határos nyálkahártyán ját-
szódik le. Az allergiát testidegenek anyagok vált-
ják ki, mivel az immunrendszer a testazonos, il-
letve bôrazonos anyagokat „szervezethez tarto-
zóként” ismeri fel, így ezeket nem támadja meg. 
(Kivétel bizonyos autoimmun megbetegedések!)
Ezért volt a DR. BAUMANN® kutatócsoportjának
mindig is a célja, hogy csak bôrbarát, illetve mi-

nél több bôrazonos hatóanyagot fejlesszen ki.
Nehéz elképzelni, hogy ezeket a bionome® minôségi elvárásokat
fokozni lehet, de 2003-ban több mint 15 év kutatómunka ered-
ményeként, a DR. BAUMANN® Cosmetic cégnek sikerült elôször
a világon egy egyedülálló bôrápoló családot kifejlesztenie, ami
kizárólag csak bôrazonos anyagokat és vitaminokat tartalmaz:
ez a DR. BAUMANN® SkinIdent® termékcsalád. A mai napig
(nyomdába kerülés dátuma), a világon ez az elsô és egyetlen
ilyen bôrápoló termékcsalád! A DR. BAUMANN® kutatócsoport-

jának egy mindezidáig lehetetlennek tartott ered-
ményt sikerült felmutatnia, a bôrgyógyászatilag
megalapozott koncepciójukat a laboratóriumuk-
ban, egy új, minden eddigi minôségi elvárást
messze meghaladó termékcsalád alakjában sike-
rült megvalósítani. A SkinIdent termécsalád kon-
zerválószerek nélkül 30 hónapig eltartható; illat-
anyag és parfüm nélkül kellemes aromájú. A 
legoptimálisabb ápoló hatás minden fontos hatóa-
nyag megfelelô koncentrációja segítségével. Ma
már tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy mi-
lyen, sajnos kifejezetten káros hatású környezeti
szennyezésnek vagyunk kitéve. Megpróbálunk

amennyire csak lehet a tudatos étkezéssel, az egészséges élet-
móddal távol maradni a környezeti szennyezések ártalmaitól. A
kozmetikus feladata, hogy eloszlassa vendégei fejébôl a szép-
ségipar reklámjai által közvetített illúziókat. Ebben nyújt segít-
séget a DR. BAUMANN® bionome® bôrápolás!

„Tökéletes nem csak az, amihez már nincs mit hozzátenni,
hanem az is, amibôl már nincs mit elvenni!”

Bôrbaráttól a bôrazonosig
- Antoine de Saint Exupery -
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