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Dertig jaar 
baanbrekend onderzoek

Professor Augustinus Bader wordt alom erkend als een vooraanstaande specialist 
in stamcelbiologie en is een van de belangrijkste wetenschappers ter wereld 
met specifieke kennis over hoe de stamcellen van het lichaam zelf werken. Als 
hoofd van het stamcelonderzoek aan de universiteit van Leipzig in Duitsland, 
concentreerde hij zich 30 jaar lang op het perfectioneren van het genezingsproces 
en ontdekte hij hoe deze cellen weer kunnen ontwaken, na in een slaaptoestand te 
zijn gekomen door veroudering of een letsel.

Professor Bader’s missie startte met de bedoeling om brandwondenpatiënten 
te helpen, met name kinderen met traumatische letsels. In 2008 ontwikkelde hij 
een baanbrekende wondgel die zelfs derdegraads brandwonden geneest zonder 
operatie of huidtransplantaten. Hierbij worden een reeks genezingssignalen naar 
de plek van de wond of brandwond gebracht, waardoor de beschadigde huidcellen 
worden gestimuleerd en een perfecte genezing wordt bevorderd. 

Uit deze baanbrekende ontdekking zijn Augustinus Bader’s 
huidverzorgingsproducten ontstaan. Als professor Bader de kennis had om ernstig 
verbrande huid te herstellen, stelt u zich dan eens voor wat zijn technologie kan 
doen voor de teint van de gemiddelde mens. In 2018 werd Augustinus Bader’s 
huidverzorging op de markt gebracht met twee geweldige producten – The 
Cream en The Rich Cream. Beide crèmes bevatten de gepatenteerde TFC8® 
(Trigger Factor Complex) technologie, die de natuurlijke processen van de huid 
ondersteunt, en alle huidtypes – rijp, droog, vet of gevoelig – een hersteld, 
vernieuwd en geregenereerd uiterlijk geeft.

Augustinus Bader’s huidverzorgingsproducten zijn niet ontstaan in een 
directiekamer. Dit merk is het bijproduct van baanbrekend onderzoek dat bedoeld 
was om een manier te vinden om wonden te genezen zonder littekenvorming, 
en werd gecreëerd om dit belangrijke wetenschappelijke werk te kunnen blijven 
financieren en meer mensen over de hele wereld te helpen. Het begint en eindigt 
met een missie om professor Bader’s ultramoderne technologie bij degenen te 
brengen die het nodig hebben.



De wetenschap
De sleutel tot de transformerende eigenschappen van Augustinus Bader 
Huidverzorging is TFC8®, het gepatenteerde ‘Trigger Factor Complex’ van professor 
Bader. TFC8® bestaat uit natuurlijke aminozuren, vitaminen van medische kwaliteit 
en synthetisch vervaardigde moleculen die van nature in de huid aanwezig zijn. 
Het brengt de belangrijkste voedingsstoffen en krachtige natuurlijke bestanddelen 
naar de huidcellen, waardoor een optimale omgeving wordt gecreëerd voor de 
herstel- en vernieuwingsprocessen van het lichaam zelf.

De resultaten 
The Cream en The Rich Cream helpen om de zichtbaarheid van fronslijnen en rimpels 
te minimaliseren, de teint van de huid te egaliseren en de algehele gezondheid van de 
huid aanzienlijk te verbeteren. Beide crèmes geven ondersteuning aan de oppervlakte 
voor een huid die er soepeler uitziet.

Direct  
De huid ziet er gehydrateerd en gekalmeerd uit en voelt ook zo aan.

Na verloop van tijd
Rimpels, fijne lijntjes, ouderdomsvlekken en roodheid zijn minder zichtbaar. De 
huidskleur ziet er egaler uit en de teint toont en voelt gladder en soepeler.

De toekomst 
van huidverzorging 
is aangebroken



Revolutionaire 
wetenschap.
Biologische 
wijsheid.



The Rich Cream

Deze sterk geconcentreerde, vochtinbrengende
crème is geïnspireerd op 30 jaar onderzoek 
en innovatie, versterkt met ons gepatenteerde 
TFC8®, die de huid weer laat stralen en 
droogheid helpt te verzachten voor een huid die 
gladder, zachter en soepeler oogt.

De ingrediënten:
TFC8®: een complex van natuurlijke aminozuren, 
vitaminen van medische kwaliteit en synthetisch 
vervaardigde moleculen die van nature in de huid 
aanwezig zijn, dat belangrijke voedingsstoffen en 
krachtige natuurlijke bestanddelen naar de cellen 
brengt, waardoor een optimale omgeving voor 
regeneratie wordt gecreëerd.

Teunisbloemolie: een olie uit zaden, rijk aan omega vetzuren en linolzuur, die vochtverlies helpt 
tegen te gaan en verzachtende, oplichtende eigenschappen heeft.

Squalaan: een krachtig complex dat ervoor zorgt dat het vocht beter vastgehouden wordt.

Vitamine E (tocoferylacetaat): een huidverzorgende vitamine die de functie van de huidbarrière 
ondersteunt voor een optimale hydratatie in de huid en voor bescherming tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf.

De voordelen:
• Vermindert zichtbaar de verschijnselen van veroudering en omgevingsinvloeden
• Diepe hydratatie om een droge huid te verlichten
• Verzacht fijne lijntjes en rimpeltjes
• Egaliseert de teint en de textuur
• Helpt de huid te beschermen tegen schade door vrije radicalen en oxidatieve stress
•  Bevat ingrediënten op basis van water opgelost in oliën, waardoor het een rijker, zacht gevoel op

de huid geeft
•  Samenstelling zonder parabenen, parfum, minerale oliën, sulfaten (SLS, SLES), DEA en agressieve

chemische stoffen. 



The Cream

Deze ultra-lichtgewicht, direct hydraterende 
crème is geïnspireerd op 30 jaar onderzoek en 
innovatie, versterkt met onze gepatenteerd TFC8®, 
en helpt om de teint te herstellen en te hydrateren. 
De crème zorgt voor een levendige, gezonde, 
stralende huid met een steviger en gladder 
uiterlijk.

De ingrediënten:
TFC8®: een complex van natuurlijke aminozuren, 
vitaminen van medische kwaliteit en synthetisch 
vervaardigde moleculen die van nature in de huid 
aanwezig zijn, dat belangrijke voedingsstoffen en 
krachtige natuurlijke bestanddelen naar de cellen 
brengt, waardoor een optimale omgeving voor 
regeneratie wordt gecreëerd.

Vitamine A:  een vitamine die helpt de eigenschappen van de huidbarrière te normaliseren en fijne 
lijntjes vermindert door de regeneratie en collageenstimulatie te verbeteren.

Vitamine C (ascorbinezuur): een krachtige antioxidant waarvan bekend is dat deze de 
collageenproductie stimuleert en de huid laat stralen.

Vitamine B5 (panthenol): een vorm van vitamine B5, verkregen uit rijst, die het vocht diep inbrengt, 
verzorgt en geneest.

Gehydrolyseerd rijsteiwit: een effectief bestanddeel tegen irritatie dat verzacht en kalmeert, terwijl 
de hydratatie en gladheid worden verbeterd.

De voordelen:
• Vermindert zichtbaar de verschijnselen van veroudering en omgevingsinvloeden
• Laat de huid stralen voor een gezonder uiterlijk
• Egaliseert de teint en de textuur
• Zorgt voor meer volheid en stevigheid
•      Helpt de huid te beschermen tegen schade door vrije radicalen en oxidatieve stress
•  Bevat ingrediënten op basis van olie opgelost in water, waardoor het heel licht op de huis aanvoelt
•  Samenstelling zonder parabenen, parfum, minerale oliën, sulfaten (SLS, SLES), DEA en agressieve

chemische stoffen.



The Body Cream
Een rijke, luxe lichaamscrème die intensief 
hydrateert en de verschijnselen van veroudering 
helpt tegen te gaan.

Professor Augustinus Bader is een van ‘s werelds 
toonaangevende autoriteiten op het gebied van 
regeneratieve geneeskunde, stamcelbiologie 
en huidaandoeningen. Na 30 jaar onderzoek en 
innovatie heeft hij deze rijke, luxe en intensief 
vochtinbrengende crème samengesteld:

•  ter bevordering van een stevigere en egalere huid
•  om de huid zacht te laten aanvoelen en er glad uit

te laten zien
•  ter ondersteuning van de werking van de

huidbarrière om de algehele hydratatie te
verbeteren

De ingrediënten:
TFC8®: een complex van natuurlijke aminozuren, vitaminen van medische kwaliteit en synthetisch 
vervaardigde moleculen die van nature in de huid aanwezig zijn, dat belangrijke voedingsstoffen 
en krachtige natuurlijke bestanddelen naar de cellen brengt, waardoor een optimale omgeving voor 
regeneratie wordt gecreëerd.

Bisabolol: een stof tegen irritatie die de werking van de huidbarrière ondersteunt voor een 
gehydrateerd en dauwfris gevoel en uiterlijk van de huid.

Sheaboter: een voedende boter rijk aan vitamine A en E die de huid kalmeren, zodat deze gladder 
en zachter aanvoelt.

The Body Cream is samengesteld voor alle huidtypes en is de perfecte aanvulling op de The Cream 
en The Rich Cream voor een hydraterende en verjongende ervaring van top tot teen.

Hoe het werkt:
Het gepatenteerde TFC8®, professor Bader’s eigen ‘Trigger Factor Complex’, stimuleert de 
natuurlijke vernieuwingsprocessen van de huid voor een verfriste, jeugdig uitziende huid. De 
effecten bestaan uit een zichtbare vermindering van beschadiging door de zon en een egalere 
huidskleur, en daarnaast een verbeterde hydratatie en een gezonde, stralende gloed. Verwacht dat 
de huid zacht, glad en gevoed aanvoelt na de eerste keer aanbrengen. De niet-vette samenstelling 
wordt ook gemakkelijk opgenomen en voelt niet zwaar aan op de huid.




