
Natuurlijke producten van de baobab boom voor 
de verzorging van haar, huid & nagels

PURE SKIN, SCALP & HAIR CARE



PURE SKIN, SCALP & HAIR CARE

The Bao-Med products have been developed based on the exceptional care properties 
of the fruit of the baobab tree. Cold pressing the seeds from the baobab fruit releases 
an oil that has excellent moisturizing and restorative properties for the skin, scalp 
and hair. Next to these seeds is a dry, white flesh that is rich in various vitamins and 
minerals.

The Baobab Tree
The origin of our Bao-Med products is a special story, starting with the baobab tree in 
South Africa. Baobab trees originated millions of years ago in West 
Africa and spread over time to other parts of the world, creating 
new species. There are nine baobab species, of which nine have 
originated in Madagascar, one in Australia and two in Africa. The 
fruit of the baobab tree used for our Bao-Med products comes 
from South Africa. African baobab trees, scientifically known as 
Adansonia Digitata, are the oldest living organisms
in Africa. These trees manage to live longer than any plant and 
animal around them and can live to be more than 1000 years old.

Baobab gebieden
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De stam van de baobab boom ziet er vaak sponsachtig uit, maar in feite voelt deze vrij 
hard aan. Baobab bomen bevatten enorme hoeveelheden water, ongeveer 70% van de 
stam bestaat uit water. Dit water wordt opgeslagen in de cellen van hun stam, hierdoor 
hebben de bomen hun karakteristieke gezwollen vorm. Dit zorgt ervoor dat de boom 
genoeg water heeft tijdens de droge perioden en om nieuwe bladeren te laten groeien. 
Daarnaast helpt het ook om de boom rechtop te houden. Tijdens een periode van 
extreme droogte kan de stam van de boom krimpen. 

 

De schors van de baobab boom is grijs, vaak met een koper- of bruinachtige tint. De 
schors heeft de capaciteit om zichzelf te genezen nadat deze wordt beschadigd of 
aangetast door mensen of olifanten. De vezels onder de schors worden vaak gebruikt 
door de lokale bevolking om bijvoorbeeld touw, manden of netten van te maken. 
Olifanten eten van de schors omdat deze erg voedzaam is.
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Vruchten & zaden
De vrucht van de baobab boom heeft een harde buitenkant en is bedekt met kort 
fluweelachtig haar. De vorm kan variëren van langwerpig tot rond. Grote vruchten 
kunnen ruim 2 kg wegen en meer dan 400 zaden bevatten, kleinere vruchten kunnen de 
grootte hebben van een appel met slechts een paar zaden. De zaden zijn donkerbruin / 
zwart, niervormig, ongeveer een centimeter lang en hebben een zachte binnenkant. De 
olie kan worden geëxtraheerd uit de zaden en worden gebruikt op de huid of het haar.

Binnenin de vrucht is er droog, wit vruchtvlees aanwezig waarin de zaden in een 
los netwerk van rode vezels bij elkaar worden gehouden. Het vruchtvlees is rijk aan 
verschillende vitamines en kan nadat het gezeefd is worden gebruikt in smoothies of 
supplementen. Het rijpingsproces van de vrucht duurt 4-5 maanden waarna deze op 
de grond valt. 

Rijpe baobab vruchten die 
van de boom zijn gevallen en 
zijn verzameld door de lokale 
bevolking.

De binnenkant van de vrucht 
bevat  wit vruchtvlees  met 
daarin de zaden.

De baobab zaden waar de 
olie uit wordt gewonnen.
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Duurzaam geoogst
Het oogsten van de baobab vrucht voor onze Bao-Med producten is een duurzaam 
proces. Wij verzamelen alleen de vruchten die vanuit de boom op de grond zijn gevallen 
en laten hierbij de boom intact. Op deze manier zorgen wij voor een duurzame oogst en 
kan de boom nog honderden jaren vruchten produceren.

De baobab vruchten zijn rechtstreeks afkomstig van de gemeenschappen die in de 
armste en meest onderontwikkelde delen van Zuid-Afrika 
en Venda leven. Samen met de Baobab Foundation 
zorgen wij ervoor dat er goed wordt gezorgd voor zowel 
de baobab bomen als de lokale bevolking. 
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Bao-Med assortiment
Het Bao-Med assortiment bestaat uit vier unieke producten. De baobab vrucht vormt 
de basis van deze producten. De zaden uit de baobab vrucht worden koudgeperst 
waardoor er een olie vrijkomt, deze wordt gebruikt in de Bao-Med pure olie, zeep 
en bodywash. Het vruchtvlees van de baobab vrucht wordt gebruikt in onze 
voedingssupplementen. 

Elk product heeft zijn eigen unieke voordelen voor de huid, hoofdhuid, haar en nagels. 
De producten zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor alle huidtypen, maar vooral bij 
een droge en/of gevoelige huid.

Pure Huid, Hoofdhuid & Haarolie
Bao-Med pure huid, hoofdhuid & haarolie is een uitstekende hydraterende olie en voedt 
de huid optimaal, waardoor de droge huid kan worden hersteld.

Pure Bodywash Olie
Bao-Med pure bodywash olie is een ideaal alternatief voor reguliere douchegels en is 
geschikt voor mensen met een droge en/of gevoelige huid. 

Pure Zeep
Bao-Med pure zeep is een milde, reinigende en hydraterende zeep en is geschikt voor 
alle huidtypen.

Voedingssupplement
Bao-Med voedingssupplement is een product dat erop gericht is om de conditie van het 
haar, de huid en de nagels te verbeteren.
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Pure Huid, Hoofdhuid & Haarolie
Bao-Med pure huid, hoofdhuid & haarolie is een pure gecertificeerde organische olie, 
koudgeperst en onbewerkt. Deze goudkleurige olie wordt gewonnen uit het baobab 
zaad van de Afrikaanse baobab boom. Bao-Med pure huid, hoofdhuid & haarolie is 
een uitstekende hydraterende olie en voedt de huid optimaal, waardoor de droge huid 
kan worden hersteld. 

Wanneer de olie specifiek wordt gebruikt voor het behandelen van een droge huid, 
dient de olie dagelijks te worden aangebracht. Bao-Med olie is veilig te gebruiken bij 
kinderen en zwangere vrouwen. 

Eigenschappen
√ Omega 3, 6 & 9

√ Dringt goed door in de huid
√ Niet vet

Verzorging
√ Anti-aging

√ Superieure hydratatie
√ Verbetert de conditie van 

haar, huid & nagels

Ondersteuning
√ Verlicht een rode, droge of 

schrale huid
√ Ondersteunt natuurlijk 

huidherstel
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Pure Bodywash Olie
Uit onderzoek is gebleken dat 73% van de consumenten ervaart dat hun huid gevoeliger 
is dan een aantal jaar geleden. Veel populaire zepen en bodywashproducten zijn 
geformuleerd om huideigen oliën te verwijderen. Dit gaat vaak ten koste van de 
vochtbalans van de huid. 

Bao-Med pure bodywash olie is speciaal ontwikkeld om de huid optimaal te verzorgen. 
Door gebruik te maken van baobab olie en olijfolie in zijn puurste vorm, zorgt deze 
combinatie van natuurlijke ingrediënten ervoor dat de bodywash het lichaam op milde 
wijze reinigt en verzorgt.

Wanneer Bao-Med pure bodywash olie in contact komt met water, ontstaat onmiddellijk 
een vol, romig schuim dat zijdezacht aanvoelt op de huid.

Baobab olie
√ Superieure hydratatie

√ Verlicht rode, droge en schrale huid
√ Anti-aging

Olijfolie
√ Geschikt voor de gevoelige huid

√ Maakt de huid heerlijk zacht
√ Beschermend en vochtregulerend
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Pure Zeep
Bao-Med pure zeep bevat baobab olie. De goede eigenschappen van de baobab olie 
zorgen ervoor dat dit product een diep reinigende en hydraterende zeep is. Na het 
gebruik van de zeep voelt de huid fris en gehydrateerd, zonder dat de huid droog of 
strak aanvoelt. De baobab olie die wordt gebruikt in de zeep is een pure gecertificeerde 
organische olie, koudgeperst en onbewerkt.

Eigenschappen
√ Omega 3, 6 & 9

√ Dringt goed door in de huid
√ Niet vet

Verzorging
√ Anti-aging

√ Superieure hydratatie
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Voedingssupplement
Bao-Med voedingssupplement is een product dat ontwikkeld is om de conditie van 
het haar, de huid en de nagels te verbeteren. Het hoofdbestandsdeel is het baobab 
vruchtvlees. Bovendien is het product verrijkt met biotine, zink en foliumzuur om zo de 
ideale combinatie te creëren voor sterker haar, huid en nagels.

In Zuid-Afrika worden eerst de zaden van het vruchtvlees gescheiden om onder andere 
de Bao-Med olie van te maken. Vervolgens wordt het vruchtvlees gezeefd tot een fijn 
baobab poeder.

Het baobab poeder is een zuiver product en gaat rechtstreeks in de capsules. Het 
baobab poeder is erg voedzaam en is onder andere rijk aan: vitamine C, calcium, 
magnesium, kalium en belangrijke voedingsvezels. Deze mineralen en vitamines zitten 
allemaal van nature in het baobab poeder. De voedingssupplementen zijn ook geschikt 
voor veganisten.

Biotine
Biotine draagt   bij aan de 

normale haargroei, het zorgt 
ook voor het behoud van sterk 

en glanzend haar.

Foliumzuur
Foliumzuur is goed voor 
het celdelingsproces. Dit 

heeft vooral invloed op de 
snelgroeiende cellen zoals het 

haar.

Zink 
Zink ondersteunt de 

regeneratieve capaciteit 
van de huid en helpt de huid 

gezond te houden.
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Distributie door:

mediceuticalsusa.com


