Cultuur in
Cosmetica

Cosmetica
Kosmein: ordenen, mooi maken.
Oog, lip, wang, hand, voet.
Behandeling. Ritme.
Schoonheid. Cultuur.

Cultuur
Cultura: bewerking, vormgeving.
Natuur – gezaaid, gekoesterd.
Tot bloei gekomen. Onderzoeken,
weten, componeren. Ritme.
Verzorging. Cosmetica.
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Damasceense roos (Rosa damascena)

Lipstick 01-18
Lippenverzorgingsstift
Bodycrème Rozen
Rozencrème Light

Salie (Salvia officinalis)

Lichaamspoeder
Salie munt deodorant

Bryophyllum (Kalanchoe daigremontiana)

Herstellende Nacht Conditioner
Regeneratie Serum

Sleedoorn (Prunus spinosa)

Bodyolie Sleedoorn

Ricinus (Ricinus communis)

Been Tonic
Lip Gloss 00-06

Rode klaver (Trifolium pratense)

Regeneratie Crème Hals en Décolleté
Regeneratie Dagcrème

Oost-Indische kers (Tropaeolum majus)

Gezichtslotion Speciaal
Reinigend Masker

Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)

Haarlotion

Madeliefje (Bellis perennis)

Gezichtsdampbad
Gezichtslotion Speciaal

Ogentroost (Euphrasia officinalis)

Oogcompressen

Granaatappel (Punica granatum)

Foundation 01-07

Citroen (Citrus limon)

Bodymilk Citroen Lemongrass
Bodyolie Citroen Lemongrass

Toverhazelaar (Hamamelis virginiana)

Conditioner Gevoelige Huid
Kalmerend Masker
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Anders vanaf het begin.
De kosmos van Dr. Hauschka. 100 % echte
natuurzuivere cosmetica. Sinds 1967.
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We blijven rebellen.
Gezichtsverzorging voor de nacht moet
vet zijn? De onze laat je huid ademen. Mannen
hebben een eigen huidverzorgingslijn nodig?
Wij kijken niet naar het geslacht, maar naar
het huidbeeld. “Natuurlijk voelden we ons
als rebellen, toen we deze onconventionele
cosmetica ontwikkelden”, zei Elisabeth Sigmund
over de begintijd in 1967. ”En, eerlijk gezegd:
we zijn nog altijd niet normaal.”
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We kennen alleen natuurzuiver.
Synthetische geur- en kleurstoffen en
conserveringsmiddelen? Hebben we niet.
Siliconen, PEG en minerale oliën? Komen bij
ons niet in de tube. Dr. Hauschka Cosmetica
bevat heilzame planten, de beste natuurlijke
stoffen, de resultaten van ons wetenschappelijk
onderzoek – en een heleboel werk. Onze
producten zijn 100 % natuurzuiver en
gecertificeerd volgens de NATRUE-standaard.
De eisen van dit internationale keurmerk
overtreffen we vaak met onze eigen, nog
strengere criteria. Natuurzuivere cosmetica
is voor ons immers geen excentrieke trend,
maar een traditie.
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We lopen niet in het gareel.
Onze huid verzorgt en vernieuwt zichzelf uit
eigen kracht. Cosmetica kan en mag deze
taak niet van haar wegnemen. Het concept
van Dr. Hauschka wil reinigen, versterken en
verzorgen in het natuurlijke dag- en nachtritme
van je huid. De vetvrije nachtverzorging hoort
daar bij. Als de mens tot rust komt, begint een
periode van herstel. De huid moet dan vrij
kunnen ademen. Onder een vette laag gaat
dat niet. En toch zijn we met onze aanbeveling
vrij alleen. Waardoor we maar half zo veel
crèmes kunnen verkopen als anderen.
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We zijn zeer kieskeurig.
Van verwelkte kruiden kun je geen
natuurzuivere premium cosmetica maken.
Daarom selecteren we onze grondstoffen
nauwkeurig. Ze groeien, indien mogelijk, in
biodynamische kwaliteit in onze eigen tuin met
heilzame planten of op onze Demeter-boerderij.
En ze worden vaak al bij dageraad geoogst,
zodat hun natuurlijke energie volledig behouden
blijft. Wat we niet zelf telen, komt deels van
wildpluk in de Schwäbische Alb, deels van
ecologische teeltprojecten over de hele wereld.
Of van partners die even fair en duurzaam
werken als wij.

42

43

We blijven in het ritme.
Dr. Rudolf Hauschka, onze oprichter, ging graag
zijn eigen weg. Het beviel hem bijvoorbeeld
niet dat plantenextracten vaak conserverende
alcohol bevatten. Dus ontwikkelde hij een
procedé dat in plaats daarvan gebruik maakt
van de ritmes van de natuur. Ook vandaag
nog maken ritmische extractieprocedures deel
uit van ons uitgebreide productieproces. We
stellen natuurlijke stoffen bloot aan de invloed
van warmte en kou, duisternis en licht, rust
en beweging. De kracht van de natuur en de
werking van onze heilzame planten behouden
we zonder synthetische conserveringsmiddelen.
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We componeren cosmetica.
Voor een symfonie is meer nodig dan een
melodie. Pas door het samenspel van de
afzonderlijke instrumenten in het orkest
kunnen we muziek in al haar glorie horen.
Dit geldt ook voor iedere afzonderlijke
receptuur van Dr. Hauschka Cosmetica.
Als producent van geneesmiddelen weten we:
iedere plant en ieder natuurlijk ingrediënt
draagt er met zijn specifieke eigenschappen
toe bij dat de samenstelling van het product
werkzaam is. Zelfs als dit de productie een
beetje ingewikkelder maakt.
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We zijn ook mooi van binnen.
Elisabeth Sigmund, onze mede-oprichtster,
zei ooit: “De mens heeft twee schoonheden
nodig, een innerlijke en een uiterlijke.” En daar
zijn we van overtuigd: iemand die zich verzorgt
met waardevolle, natuurzuivere cosmetica, die
op zichzelf let, die in balans is, straalt dit ook
uit. De Dr. Hauschka make-up lijn benadrukt de
persoonlijkheid in plaats van deze te verhullen.
De make-up compenseert en geeft kleur, laat
de levendigheid en de innerlijke en uiterlijke
schoonheid van haar gebruikers stralen.

kenmerk van Dr. Hauschka is een gezichtsverzorging
die niet met huidtypes werkt, ook niet met
categorieën als vrouwen- en mannencosmetica,
maar met veranderlijke huidbeelden. Je zult jezelf
hierin terugvinden.

Gezichtsverzorging
De gezichtsverzorging van Dr. Hauschka
begeleidt je dagelijks gedurende 24 uur en
houdt er rekening mee dat je huid overdag
andere taken heeft dan ’s nachts. Gedurende
de dag treedt je huid in contact met de wereld
en vormt ze tegelijkertijd een beschermend
schild. ’s Nachts keert haar kracht naar binnen
om zich te vernieuwen. Dit ritme ondersteunt
Dr. Hauschka met een uniek concept voor je
gezichtsverzorging.
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Heb je in de zomer een andere gezichtsverzorging
nodig dan in de winter? Ben je soms gewoon
gevoeliger dan anders? Wil je de juiste verzorging
voor elke levensfase? Hiervoor ontwikkelen wij
effectieve samenstellingen die het zelfherstellend
vermogen van je huid ondersteunen. Een wezenlijk
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Gezichtsverzorgingsplan
’s Ochtends heeft de huid na de reiniging
en versterking een dagcrème nodig die haar
beschermt tegen milieu- en weersinvloeden.
’s Nachts geniet ze echter van een vetvrije
verzorging waarmee ze opgelucht kan
ademhalen, zich kan herstellen, regenereren
en vitaliseren.
Intensief verzorgende producten vormen
een zinvolle aanvulling op je verzorging en
gunnen je huid een korte pauze.
Dr. Hauschka verkooppunten of je
Dr. Hauschka Therapeut geven je graag
persoonlijk huidverzorgingsadvies.

Dagverzorging
Huidbeeld

Reinigen

Normale huid

1

2

3

Intensieve nachtverzorging en
conditioners voor 28 dagen*

Versterken

Beschermende verzorging

› Reinigingscrème

› Gezichtslotion

› Kweepeercrème
› Oogcrème
› Oogbalsem

Vochtarme,
droge huid

› Reinigingscrème

› Gezichtslotion

› Vloeibare Dagcrème
› Rozencrème
› Oogcrème
› Oogbalsem

Gevoelige
huid

› Reinigingsmelk

› Gezichtslotion

› Rozencrème Light
› Rozencrème
› Oogcrème
› Oogbalsem

› Conditioner Gevoelige Huid
› Intensieve Conditioner
Overgevoelige Huid

Gevoelige,
gemengde
huid

› Reinigingscrème

› Gezichtslotion
Speciaal

› Melissecrème
› Oogcrème
› Oogbalsem

› Conditioner Gevoelige Huid
› Intensieve Conditioner
Overgevoelige Huid

Gemengde
huid

› Reinigingscrème

› Gezichtslotion
Speciaal

› Vloeibare Dagcrème &
Gezichtsolie mengen
› Oogcrème
› Oogbalsem

› Intensieve Conditioner tot 25
› Intensieve Conditioner 25+

Onzuivere,
vette huid

› Reinigingscrème

› Gezichtslotion
Speciaal

› Gezichtsolie
› Oogcrème
› Oogbalsem

› Intensieve Conditioner tot 25
› Intensieve Conditioner 25+

Rijpere huid

› Reinigingscrème

› Gezichtslotion
› Regeneratie
Serum

› Regeneratie Dagcrème
› Regeneratie Dagcrème Egaliserend
› Regeneratie Crème Hals en Décolleté
› Regeneratie Oogcrème

› Intensieve Conditioner 40+
› Intensieve Conditioner
Menopauze

*Normaliseren en activeren de huidfuncties. (3-6 keer per jaar). Tijdens een kuur valt verzorgingsstap 2 weg.

Nachtverzorging
Huidbeeld

Reinigen

Normale huid

› Oogmake-up remover
› Reinigingsmelk
› Reinigingscrème

Vochtarme,
droge huid
Gevoelige
huid

1

2

3

Intensieve nachtverzorging en
conditioners voor 28 dagen*

Versterken

Vitaliserende verzorging

› Gezichtslotion

› Nacht Serum

› Herstellende Nacht
Conditioner

› Oogmake-up remover
› Reinigingsmelk
› Reinigingscrème

› Gezichtslotion

› Nacht Serum

› Herstellende Nacht
Conditioner

› Oogmake-up remover
› Reinigingsmelk

› Gezichtslotion

› Nacht Serum

› Conditioner Gevoelige Huid
› Intensieve Conditioner
Overgevoelige Huid

*Normaliseren en activeren de huidfuncties. (3-6 keer per jaar). Tijdens een kuur vallen verzorgingsstappen 2 en 3 weg.

Dagverzorging | Nachtverzorging

Nachtverzorging
Huidbeeld

Reinigen

Gevoelige,
gemengde
huid

› Oogmake-up remover
› Reinigingsmelk
› Reinigingscrème

Gemengde
huid

1

2

3

Intensieve nachtverzorging en
conditioners voor 28 dagen*

Versterken

Vitaliserende verzorging

› Gezichtslotion
Speciaal

› Nacht Serum

› Conditioner Gevoelige Huid
› Intensieve Conditioner
Overgevoelige Huid

› Oogmake-up remover
› Reinigingsmelk
› Reinigingscrème

› Gezichtslotion
Speciaal

› Nacht Serum

› Herstellende Nacht
Conditioner
› Intensieve Conditioner tot 25
› Intensieve Conditioner 25+

Onzuivere,
vette huid

› Oogmake-up remover
› Reinigingsmelk
› Reinigingscrème

› Gezichtslotion
Speciaal

› Nacht Serum

› Herstellende Nacht
Conditioner
› Intensieve Conditioner tot 25
› Intensieve Conditioner 25+

Rijpere huid

› Oogmake-up remover
› Reinigingsmelk
› Reinigingscrème

› Gezichtslotion

› Regeneratie Serum

› Herstellende Nacht
Conditioner
› Intensieve Conditioner 40+
› Intensieve Conditioner
Menopauze

*Normaliseren en activeren de huidfuncties. (3-6 keer per jaar). Tijdens een kuur vallen verzorgingsstappen 2 en 3 weg.

Intensieve verzorging – extra portie verzorging*
1
2
Huidbeeld

Diepe reiniging

Intensieve verzorging

Normale huid

› Gezichtsdampbad
› Reinigend Masker

› Oogcompressen
› Vitaliserend Masker
› Verstevigend Masker

Vochtarme,
droge huid

› Gezichtsdampbad
› Reinigend Masker

› Oogcompressen
› Vitaliserend Masker
› Verstevigend Masker
› Hydraterend Masker

Gevoelige
huid

› Gezichtsdampbad
› Reinigend Masker

› Oogcompressen
› Kalmerend Masker
› Vitaliserend Masker
› Hydraterend Masker

Gevoelige,
gemengde
huid

› Gezichtsdampbad
› Reinigend Masker

› Oogcompressen
› Kalmerend Masker
› Vitaliserend Masker

Gemengde
huid

› Gezichtsdampbad
› Reinigend Masker

› Oogcompressen
› Vitaliserend Masker

Onzuivere,
vette huid

› Gezichtsdampbad
› Reinigend Masker

› Oogcompressen
› Vitaliserend Masker

Rijpere huid

› Gezichtsdampbad
› Reinigend Masker

› Oogcompressen
› Verstevigend Masker
› Vitaliserend Masker
› Kalmerend Masker
› Hydraterend Masker

*Intensieve verzorging – jouw extra portie verzorging 1-2 keer per week.

Intensieve verzorging

Bepaal hier
jouw huidbeeld:
www.dr.hauschka.com

Huidbeelden
en eigenschappen
Normale huid
Blozend, stevig, fijne poriën, licht vette T-zone
Vochtarme, droge huid
Fijne poriën, vet- en vochtarm, vroegtijdige
rimpelvorming, gespannen huidgevoel, bleke huid
Gevoelige huid
Roodheid, dun, eventueel permanente roodheid
op de wangen en neus, zichtbare adertjes
Gevoelige, gemengde huid
Roodheid, vette T-zone, grove poriën,
eventueel onzuiverheden, droge wangen

Gemengde huid
Onzuivere T-zone, grove poriën, wordt snel vet,
droge wangen
Onzuivere, vette huid
Grove poriën, wordt snel vet, onzuiverheden
Rijpere huid
Verminderde elasticiteit van de huid, rimpelvorming,
toenemende droogheid, dun, eventueel permanente
roodheid op de wangen en neus (zichtbare adertjes),
pigmentvlekken als gevolg van de menopauze
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Oogmake-up
Remover
Tweefasensamenstelling, reinigt mild en grondig,
verwijdert zelfs waterproof make-up
Huidbeeld
Voor alle huidbeelden. Geschikt voor zelfs
de meest gevoelige huid rondom de ogen.
De oogmake-up remover reinigt de gevoelige huid
rond de ogen zacht en grondig, ook van waterproof
make-up. In dezelfde stap wordt de huid verzorgd met
lichte, snel intrekkende oliën. Je huid voelt soepel en
zuiver aan. De samenstelling van kostbaar rozenwater
en extracten van de heilzame planten ogentroost en
venkel harmoniseren en kalmeren de zeer tere en
gevoelige huid rond de ogen. Hoogwaardige oliën
van sesamzaad en zonnebloemen beschermen de
natuurlijke hydrolipidenmantel van de huid en geven
haar een schoon en ontspannen gevoel. Bovendien
verzorgen ze de wimpers en wenkbrauwen.

Reinigen

Reinigings
crème

zachte verzorging,
make-up remover

verfijnt, vitaliseert
en reinigt diep

Huidbeeld
Geschikt voor alle huidbeelden,
zelfs de meest gevoelige huid.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

Reinigingsmelk verwijdert vuil en make-up van elke
huid en reinigt haar op een zachte manier. Zelfs
bij een gevoelige huid kan deze Reinigingsmelk
’s ochtends en ’s avonds gebruikt worden als eerste
stap binnen het reinigen, versterken en verzorgen
principe.De zachte emulsie bereidt de huid voor op
de volgende verzorgingsstappen. Wondklaver, jojobaen amandelolie zorgen ervoor dat de natuurlijke
hydrolipidenlaag van de huid behouden blijft.

Reinigingscrème zorgt ervoor dat de huid zuiver en fris
aanvoelt. Reinigingscrème is een zachte dieptereiniging
voor alle huidbeelden, voor ’s ochtends en ’s avonds.
De crème behoudt de natuurlijke hydrolipidenlaag
van de huid en bereidt haar tegelijkertijd voor op de
volgende verzorgingsstappen. Goudsbloem, kamille,
Sint-Janskruid, wondklaver en amandel vitaliseren en
reinigen de huid op zachte wijze. De poriën van de huid
verfijnen. Hoogwaardige heilzame plantenextracten
onthullen hun reinigende en ver zachtende
eigenschappen dankzij de fijne, romige amandelcrème.

Reinigen
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Reinigings
melk
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Gezichts
lotion

Gezichtslotion
Speciaal

versterkt, hydrateert
en vitaliseert je huid

verstevigt en kalmeert de vette, onzuivere huid
en brengt haar in balans

Huidbeeld
Voor de normale, droge
en gevoelige huid.

Huidbeeld
Voor de onzuivere, vette of gemendge huid
met grove poriën.

Gezichtslotion stimuleert het zelfherstellend vermogen
van de huid op een zachte manier. Het zorgt voor een
rozige teint met een frisse uitstraling. Gezichtslotion is
de ideale versterkende basisverzorging voor de normale,
droge, gevoelige huid en de huid die behoefte heeft aan
regeneratie. Toverhazelaar en wondklaver bevorderen
de stofwisseling van de huid en zorgen voor een
frisse, vitale uitstraling. Gezichtslotion reguleert de
vochtbalans en ondersteunt de natuurlijke functies
van de huid.

Gezichtslotion Speciaal stimuleert het regeneratie
vermogen van de huid op een zachte manier. Het
zorgt voor een rozige teint met een frisse uitstraling
en is de ideale versterkende basisverzorging voor de
onzuivere, vette huid met grote poriën. Wondklaver,
goudsbloem en Oost-Indische kers brengen overmatige
talgproductie weer in evenwicht en verzachten de
ontstoken huid. Gezichtslotion Speciaal reguleert
de vochtbalans en stimuleert het zelfherstellende
vermogen van de huid.

Versterken

Vloeibare
Dagcrème

brengt de vette,
onzuivere huid in balans

stimuleert en hydrateert
de droge huid

Huidbeeld
Voor de vette, onzuivere huid
met grove poriën.

Huidbeeld
Voor de vochtarme,
droge huid.

Gezichtsolie geeft duidelijke signalen af aan de huid,
namelijk dat de huid minder vet moet produceren.
Bij regelmatig gebruik vindt de huid haar natuurlijke
balans en schoonheid terug. Wortel, amandelolie,
wondklaver en neem verzorgen de huid regelmatig en
verminderen onzuiverheden. De kostbare olieextracten
helpen de talgproductie van de huid te normaliseren,
waardoor de poriën minder zichtbaar worden. Voor
de gemengde huid is Vloeibare Dagcrème met enkele
druppels Gezichtsolie de ideale dagverzorging.

Vloeibare Dagcrème geeft de huid een stralende teint.
De lichtromige emulsie, op basis van hoogwaardige
plantenextracten en oliën, stimuleert de natuurlijke
vet- en vochthuishouding van de huid en maakt haar
rozig en zacht. Voor de droge huid is deze crème de
ideale verzorging voor overdag. Zelfs een vermoeide,
doffe huid wordt weer vitaal en stralend mooi.
Wondklaver, toverhazelaar en wortel vitaliseren en
verfrissen de huid. Plantaardige oliën en olie-extracten
brengen de vethuishouding van de huid in balans.

Dagverzorging
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Gezichts
olie
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Melisse
crème

Kweepeer
crème

brengt de gevoelige,
gemengde huid in balans

verfrist en beschermt

Huidbeeld
Voor de gevoelige, gemengde huid.

Huidbeeld
Voor de normale huid.

De harmoniserende Melissecrème kalmeert en herstelt
de natuurlijke balans van de gevoelige, gemengde huid.
Melisse is opgebouwd als een gecentreerde plant, die
de huid een extra stimulans geeft om haar balans terug
te vinden. Vette gedeelten van de huid worden weer
mat en zuiver, droge plekken krijgen een hydraterende
verzorging. Melissecrème is de ideale dagverzorging
voor de gevoelige, gemengde huid, die snel droog,
vettig en rood wordt. Tapiocazetmeel zorgt voor een
egale, matte teint. Melisse, madeliefje, wondklaver,
toverhazelaar en wortel kalmeren de onrustige huid
en brengen haar in balans.

Kweepeercrème heeft een verfrissende en beschermende
werking. Hij beschermt de huid tegen invloeden
van buitenaf en reguleert haar vochtbalans. Voor
de normale, probleemloze huid is Kweepeercrème
de ideale dagelijkse verzorging. De beschermende
en tegelijk doorlatende kweepeerwas vormt een
beschermlaagje op de huid en houdt het vochtgehalte
op peil. Kweepeer, jojoba, abrikoos en avocado
versterken de huid. Kweepeercrème verenigt kostbare
oliën, wassen en extracten van heilzame planten in een
evenwichtige samenstelling naar het voorbeeld van
de natuur.

Dagverzorging

Rozen
crème

hydrateert, harmoniseert
en verzacht

rijke, verzorgende dagcrème

Huidbeeld
Voor de gevoelige huid.

Huidbeeld
Voor de droge, gevoelige en rijpere huid.

Rozencrème Light beschermt de huid tegen invloeden
van buitenaf en geeft de huid een verfijnde, egale
teint. Deze crème is de ideale dagverzorging voor de
gevoelige en voor de normale, droge en geïrriteerde
huid. De samenstelling van heilzame plantenextracten
als rozen, heemst en wondklaver versterkt de huid
en geeft haar nieuwe energie. Kostbaar rozenwater,
rozenbloesemwas en extracten van de roos stabiliseren
en vitaliseren de huid. Avocado, heemst, sesam- en
amandelolie houden het vochtgehalte van de huid
op peil. De stimulerende eigenschappen van de roos
zorgen voor een prettig gevoel op de huid.

Rozencrème is dé klassieker van Dr. Hauschka
Cosmetica en bevat alle aspecten van de roos.
Zij verzorgt en beschermt de droge, gevoelige
huid en de huid met een neiging tot roodheid en
verwijde adertjes (couperose). Kostbare extracten
van edelrozen en wilde rozenbottels omhullen de
huid en ondersteunen het zelfherstellende vermogen.
Sheaboter, rozenbloesemwas en avocado-olie
voorkomen uitdroging van de huid. Rozen, heemst
en sint-janskruid versterken de huid en geven haar
nieuwe energie. Rozencrème heeft een harmoniserend
effect op de vet- en vochtbalans van de huid. Met
Rozencrème krijgt de huid een verzorging die de kracht
en de zachtheid van de roos in zich verenigt.

Dagverzorging
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Rozencrème
Light
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Bronzing
Fluid
voor een gezonde en frisse uitstraling
te mengen met alle dagcrèmes
Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

Bronzing Fluid is de ideale aanvulling op alle
dagcrèmes. De samenstelling van toverhazelaar,
olijfolie, bijenwas en kleurpigmenten verzorgen de huid
en werken oneffenheden weg. Hij geeft elke huid een
frisse teint en versterkt de eigen huidskleur.

Een zongebruinde teint

Cover
stick

rijke dagverzorging,
natuurlijke teint

kalmeert en camoufleert

Huidbeeld
Voor de normale, droge, gevoelige, rijpere huid
en de huid met roodheden.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden bij onzuiverheden.

Gekleurde Dagcrème verzorgt de huid goed en geeft
haar tegelijkertijd een natuurlijke, zacht gekleurde
tint. Avocado en amandel, beschermende rozen- en
bijenwas en kweepeerzaad beschermen de huid
langdurig tegen uitdroging. De samenstelling brengt
de vet-vochthuishouding in balans en activeert de
vochtvasthoudende eigenschappen. Enerzijds verzorgt
de Gekleurde Dagcrème de droge, gevoelige, rijpere
huid en de huid met roodheden, anderzijds versmelt
deze harmonisch met de eigen huidskleur, zodat er
een gelijkmatige teint ontstaat. Roos, kweepeer en
Sint-Janskruid verstevigen de huid en stimuleren haar
eigen energie. Kostbaar rozenwater en extracten van
wondklaver hebben een harmoniserende werking.

Coverstick in drie kleuren camoufleert en herstelt
onzuiverheden van de huid. Teatree- en manukaolie
hebben een regulerend effect. Tapiocazetmeel
zorgt voor een matte teint. Coverstick combineert
de zuiverende eigenschappen van heilzame
plantenextracten zoals wondklaver en goudsbloem met
de vochtvasthoudende eigenschappen van kostbare
oliën en wassen. Hij kalmeert onzuiverheden zonder
de huid uit te drogen.
01 natural
02 beige
03 sand

Een zongebruinde teint | Camoufleren
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Gekleurde
Dagcrème
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Oog
compressen
verfrissende compressen,
kalmeren vermoeide ogen
Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.
Oogcompressen zijn geschikt voor elk huidbeeld en
laten de ogen weer stralen. Zij zijn speciaal afgestemd
op de behoeften van de gevoelige huid rond de ogen.
Ogentroost, venkel, kamille en zwarte thee versterken,
vitaliseren en verfrissen de huid rond de ogen.
Oogcompressen zijn een weldaad voor overbelaste
en vermoeide ogen. Het kalmerende effect is ook
aangetoond bij wallen onder de ogen en jeukende ogen.
Ook geschikt voor dragers van brillen en contactlenzen
alsook voor mensen die op pollen reageren of dagelijks
met een computer werken.

Oogverzorging

Oog
balsem

verfijnt dunne lijntjes
en rimpeltjes

kalmeert, verzorgt
en beschermt

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

Oogcrème zorgt dat de huid rond de ogen bijzonder
soepel blijft aanvoelen. De hydraterende crème met
zijn egaliserende werking is de ideale aanvulling
voor het dagelijkse huidverzorgingsprogramma
voor elk huidbeeld. De gevoelige huid rond de ogen
is bijzonder kwetsbaar en er kunnen gemakkelijk
rimpeltjes ontstaan door een vochttekort. Rozenwater,
ananas, heemst en goudsbloem verfrissen, hydrateren
en zorgen voor een kalmerend effect. Met name
de werkzame plantaardige oliën uit avocado,
macadamianoten en duindoorn beschermen de huid
rond de ogen en zorgen ervoor dat de huid ontspannen
en glad aanvoelt.

Oogbalsem zorgt voor een zacht beschermlaagje rond
de ogen. De beschermende verzorging met Oogbalsem
werkt intensief voor elk huidbeeld. De gevoelige en zeer
dunne huid rond de ogen is bijzonder kwetsbaar en
er kunnen gemakkelijk rimpeltjes ontstaan door een
tekort aan vocht. Wortel, wondklaver, neem, bijenwas,
cacaoboter, zijde en abrikozenpitolie versterken de
gevoelige huid rond de ogen. Oogbalsem maakt
haar gladder en beschermt haar tegen invloeden
van buitenaf.

Oogverzorging
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Oog
crème
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Nacht
Serum

Herstellende Nacht
Conditioner

vitaliserende gezichtsverzorging
ondersteunt het nachtritme van je huid

normaliserende ampullenkuur,
ondersteunt de 28-daagse huidcyclus

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

De vetvrije nachtverzorging van Dr. Hauschka laat
de huid vrij ademen en stimuleert het nachtelijk
herstelproces van de huid. Het Nacht Serum maakt
deel uit van de basisnachtverzorging. Het helpt de
huid om te regenereren en herstelt haar natuurlijke
evenwicht. Appelbloesem en vruchtvlees van de appel
ondersteunen het ritme van de huid en begeleiden haar
tijdens de nacht. Dankzij de toegevoegde extracten van
toverhazelaar verstevigt het Nacht Serum iedere huid
en laat het de huid ’s ochtends weer stralen.

De vetvrije nachtverzorging van Dr. Hauschka laat
de huid vrij ademen en herinnert haar aan haar
natuurlijke regeneratieprocessen. Herstellende Nacht
Conditioner is een extra stimulans die de huidfuncties
normaliseert en de huid ondersteunt om zichzelf te
herstellen. De droge huid leert weer vet en vocht vast
te houden. De gevoelige huid wordt gevitaliseerd.
Bij een vette, onzuivere huid wordt de talgproductie en
verhoorning genormaliseerd. Geritmiseerde extracten
van de heilzame planten toverhazelaar, madonnalelie
en zilver bevorderen de regeneratie van de huid
gedurende de nacht en reguleren de stofwisseling van
de huid. Huidcellen vernieuwen zich om de 28 dagen.
Aansluitend bij deze cyclus van je huid gebruik je de
Conditioner als een kuur van 28 dagen in plaats van
de basisnachtverzorging.

Nachtverzorging | Intensieve Conditioners

Intensieve
Conditioner tot 25

kalmerende ampullenkuur,
vermindert rode vlekken

zuivert en kalmeert de
onzuivere huid tot 25 jaar

Huidbeeld
Voor de zeer gevoelige huid.

Huidbeeld
Voor de onzuivere, jeugdige huid.

De vetvrije Conditioner Gevoelige Huid laat de huid
vrij ademen en herinnert haar aan haar natuurlijke
regeneratieprocessen. Hij is een extra stimulans die
de huidfuncties normaliseert en de huid ondersteunt
om zichzelf te herstellen. Bernagie, parel, malachiet
en eikenschors versterken een rode, gevoelige
huid en een huid met couperose en ondersteunen
de natuurlijke regeneratiecyclus van de huid.
De heilzame plantenextracten en mineralen werken
ontstuwend en voorkomen dat de adertjes nog wijder
worden. Huidcellen vernieuwen zich om de 28 dagen.
Aansluitend bij deze cyclus van je huid gebruik je de
Conditioner als een kuur van 28 dagen. Bij roodheid
en zwellingen, bijvoorbeeld na het epileren van de
wenkbrauwen, bij zonne-intolerantie of een door de
zon belaste huid kan Conditioner Gevoelige Huid een
kalmerend effect hebben.

De Intensieve Conditioners van Dr. Hauschka met een
selectie van waardevolle, geritmiseerde stoffen uit de
natuur vormen een aanvulling op de basisverzorging.
Ze ondersteunen je huid als ze haar evenwicht
verloren heeft en een normaliserende stimulans nodig
heeft. Intensieve Conditioner tot 25 werkt effectief
voor de huid die tijdens de puberteit snel last heeft
van puistjes en ontstekingen. Rhodochrosiet, zilver,
madeliefje, Oost-Indische kers, natuurlijk zout en
toverhazelaar versnellen het herstel van onzuiverheden
en harmoniseren je huid. Huidcellen vernieuwen zich
om de 28 dagen. Aansluitend deze cyclus van je huid
gebruik je de Intensieve Conditioner als een kuur
van 28 dagen.

Intensieve Conditioners
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Conditioner
Gevoelige Huid
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Intensieve
Conditioner 25+

Intensieve
Conditioner
Overgevoelige Huid

zuivert en kalmeert
de onzuivere huid vanaf 25 jaar

kalmeert en versterkt
de overgevoelige huid

Huidbeeld
Voor een onzuivere, rijpere huid.

Huidbeeld
Voor de onrustige, gestresste en rode huid.

De Intensieve Conditioners van Dr. Hauschka met een
selectie van waardevolle, geritmiseerde stoffen uit de
natuur vormen een aanvulling op de basisverzorging.
Ze ondersteunen je huid als ze haar evenwicht verloren
heeft en een normaliserende stimulans nodig heeft.
Intensieve Conditioner 25+ werkt effectief voor de
onzuivere, volwassen huid die snel last heeft van
ontstekingen. Peridoot, wilde cichorei, bingelkruid,
natuurlijk zout en toverhazelaar versnellen het herstel
van onzuiverheden en verfijnen de teint. Huidcellen
vernieuwen zich om de 28 dagen. Aansluitend bij deze
cyclus van je huid gebruik je de Intensieve Conditioner
als een kuur van 28 dagen.

De Intensieve Conditioners van Dr. Hauschka
met een selectie van waardevolle, geritmiseerde
stoffen uit de natuur vormen een aanvulling op de
basisverzorging. Ze ondersteunen je huid als ze haar
evenwicht verloren heeft en een normaliserende
stimulans nodig heeft. Intensieve Conditioner
Overgevoelige Huid werkt effectief en versterkend
voor de overgevoelige, onrustige en rode huid, die
reageert op verschillende vormen van stress. Zwarte
toermalijn, middagbloem, wondklaver, natuurlijk zout
en rozenwater harmoniseren je huid. De Intensieve
Conditioner versterkt je huid en helpt haar om zich
af te grenzen. Huidcellen vernieuwen zich om de
28 dagen. Aansluitend bij deze cyclus van je huid
gebruik je de Intensieve Conditioner als een kuur
van 28 dagen.
Intensieve Conditioners

Reinigend
Masker

voor een diepe reiniging,
opent de poriën

voor een diepe reiniging,
zuivert en verfijnt iedere huid

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden, in het bijzonder voor de
onzuivere huid die gevoelig is voor ontstekingen.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden, in het bijzonder voor de
onzuivere huid die gevoelig is voor ontstekingen.

Gezichtsdampbad heeft een aangenaam, reinigend
effect en activeert een gezonde stofwisseling van de
huid; bovendien opent het de poriën. Voor iedere
huid en in het bijzonder voor de gemengde huid en
de onzuivere huid die gevoelig is voor ontstekingen,
is Gezichtsdampbad de ideale voorbereiding op een
dieptereiniging. De samenstelling van madeliefje,
Oost- Indische kers en toverhazelaar stimuleert de
bloedsomloop in de huid, maakt mee-eters los en
vermindert onzuiverheden. Om onzuiverheden gericht
te kalmeren dep je een paar druppels Gezichtsdampbad
direct op je huid.

Reinigend Masker zuivert en reinigt de huid diep.
Reinigend Masker is de ideale dieptereiniging
voor iedere huid, in het bijzonder de verhoornde,
onzuivere, vette huid en de huid met grove poriën. De
samenstelling van Oost-Indische kers en toverhazelaar
maakt vuildeeltjes los en bindt ze actief. Mee-eters en
roodheden worden verminderd en de huid kalmeert.

Intensieve verzorging | Maskers
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Gezichts
dampbad
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Vitaliserend
Masker

Verstevigend
Masker

verstevigende, intensieve verzorging,
verfijnt iedere huid

intensieve verzorging voor de rijpere huid,
verfijnt dunne lijntjes en rimpeltjes.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden, in het bijzonder voor een huid
met onzuiverheden en grove poriën en een huid
die gevoelig is voor verwijde adertjes (couperose)
of beschadigd is door de zon.

Huidbeeld
Voor de vochtarme, vermoeide
en rijpere huid.

Het veelzijdige Vitaliserend Masker geeft de huid
een egale teint. De samenstelling van heilzame
plantenextracten als kweepeer, wondklaver en kamille
heeft een zuiverend en verfijnend effect – ook voor
de onzuivere huid en de huid met grove poriën. De
samenstelling kalmeert de huid voelbaar, verfrist en
verkoelt de door de zon belaste huid en de huid die last
heeft van couperose. Hoogwaardige plantaardige oliën
van jojoba, abrikozenpitten en tarwekiemen helpen de
huid om haar vochtgehalte op peil te houden. De huid
voelt direct frisser en steviger aan.

Verstevigend Masker geeft de veeleisende, rijpere huid
met een verminderde elasticiteit en stevigheid een
impuls zichzelf te regenereren. De samenstelling van
heilzame plantenextracten als de roos, heemst en het
driekleurig viooltje stimuleert het zelfherstellende
vermogen van de huid. Rozenwater, een extract van
rozenbloesem, etherische rozenolie, mangoboter,
avocado-olie en amandelolie verwennen en versterken
de huid. Het masker ondersteunt de vitaliteit van
de huid en activeert haar vochtvasthoudende
eigenschappen. Voor een ontspannen en gladder
aanvoelende huid en een gezonde teint.

Maskers

Hydraterend
Masker

kalmerende, intensieve verzorging,
verstevigt de gevoelige huid

hydrateert intensief, beschermt
de droge huid

Huidbeeld
Voor de gevoelige, geïrriteerde
en onrustige huid.

Huidbeeld
Voor de droge, gevoelige
en rijpere huid.

Kalmerend Masker helpt het natuurlijke evenwicht
van de huid op een zachte manier te herstellen.
Kalmerend Masker ontspant de gevoelige, geïrriteerde
huid en de huid die naar roodheid neigt door stress.
De samenstelling van heilzame plantenextracten als
vrouwenmantel, bernagie, boekweit en koningskaars
kalmeert de huid. Hoogwaardige plantaardige
oliën van sheaboter, macadamia- en kokosnoot,
evenals extracten van kweepeerzaden en kostbaar
toverhazelaarwater helpen de huid het vochtgehalte op
peil te houden. De huid ontspant voelbaar en kalmeert
langdurig.

Hydraterend Masker verwent en beschermt de huid
langdurig tegen uitdroging en irriterende invloeden
van buitenaf. De samenstelling van heilzame
plantenextracten als kweepeer en roos activeert de
vochtvasthoudende eigenschappen van de huid en
reguleert haar vet- en vochtbalans. Hoogwaardige
plantaardige oliën van amandel, avocado en jojoba
verrijken en beschermen de huid voelbaar. Hydraterend
Masker verzorgt de droge en gevoelige huid, de huid
die behoefte heeft aan herstel of die belast is door
invloeden van buitenaf intensief. De huid voelt zacht
aan en ziet er fris en glad uit.

Maskers
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Kalmerend
Masker

Lippen
balsem

verzacht, hydrateert
en beschermt

regenererende intensieve
verzorging

Lippenverzorgingsstift is de ideale bescherming
voor tere en droge lippen. Zorgvuldig geselecteerde
plantaardige wassen en kostbare plantaardige oliën
verzorgen en beschermen de gevoelige huid van je
lippen tegen invloeden van buitenaf. Deze handige
stift voor onderweg zorgt voor zachte en soepele lippen.

Lippenbalsem verzorgt gevoelige lippen en beschermt
ze tegen (extreme) weersinvloeden. Hoogstaande
plantaardige wassen en kostbare plantaardige oliën
bieden een rijke verzorging. Wondklaver, calendula en
St. Janskruid verzorgen en stimuleren de genezing van
wondjes. Zelfs bij ruwe lippen en kloofjes ondersteunt
Lippenbalsem het herstel. Zijdepoeder geeft je lippen
een zijdezacht gevoel. Daarnaast zorgen de gebruikte
planten voor een aanhoudende warme bloemengeur.
Het resultaat van deze intensieve verzorging zijn mooie,
zachte lippen.

Lippenverzorging
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Lippen
verzorgingsstift

De antioxiderende werkzame West-Indische kers
en duindoornvruchtvleesolie, rijk aan vitamine E,
geven kostbare vernieuwingsimpulsen. We kunnen
de tijd niet terugdraaien, maar we kunnen je huid
wel stimuleren om vocht vast te houden, steviger te
worden en te regenereren.

Regenererende verzorging
Het gaat er niet om er steeds jonger uit te zien,
maar steeds beter. De regenererende verzorging
van Dr. Hauschka is afgestemd op een huid die
minder veerkrachtig en droger wordt, oftewel:
haar levenservaring toont en bejegent haar met
een aanstekelijke vitaliteit. Alle regenererende
producten zijn zo samengesteld dat je huid
gericht wordt ondersteund, maar actief moet
blijven – actief mag blijven.

73

De rijpere huid heeft andere behoeften dan de jonge
huid. Daar houden de regenererende producten
van Dr. Hauschka rekening mee: extracten van
waterrijke kweepeerzaden en vitale bryophyllum
stimuleren de vorming van vocht. Kiezelhoudende
akkerpaardenstaart versterkt het bindweefsel.
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Regeneratie
Oogcrème

Regeneratie
Serum

verfijnt dunne lijntjes
en rimpeltjes

vitaliseert, verzacht
en verstevigt

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Regeneratie Oogcrème zorgt voor stralende
ogen. De crème verfijnt rimpels en stimuleert het
zelfherstellende vermogen van de huid. Kweepeerzaden,
berkenbladeren, rode klaver, West- Indische kers,
duindoorn, kostbare macadamianotenolie en bernagie
reguleren het vochtgehalte van de huid. De droge huid
rond de ogen wordt gladder en fijner. Vroegtijdige
tekenen van huidveroudering worden voorkomen.
Regeneratie Oogcrème vitaliseert de huid rond de ogen
dankzij de kostbare extracten van heilzame planten.

Regeneratie Serum geeft de huid een vitaal gevoel. Het
stimuleert het natuurlijke zelfherstellende vermogen
van de huid. Kweepeerzaden, bryophyllum, rode klaver
en honingklaver geven de huid wat ze op rijpere leeftijd
nodig heeft. Het serum verfijnt dunne rimpeltjes en
lijntjes die door droogte zijn ontstaan, versterkt de
huidfuncties en reguleert het vochtgehalte. De huid
wordt voelbaar fijner en steviger. Ook een rode en
gevoelige huid wordt gekalmeerd.

Regenererende verzorging

Regeneratie
Dagcrème Egaliserend

versterkt, verstevigt en verfijnt
dunne lijntjes en rimpeltjes

gladmakende gezichtsverzorging met
minerale pigmenten, voor een egalere teint

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Regeneratie Dagcrème geeft de huid een glad en
stevig gevoel. De versterkende dagcrème stimuleert
het natuurlijke zelfherstellende vermogen van de
huid. De samenstelling van bryophyllum, rode klaver,
akkerpaardenstaart, West-Indische kers, rozenbladeren,
avocado-olie, frambozenzaadolie en sheaboter heeft
een beschermend, stabiliserend en opbouwend effect.
Regeneratie Dagcrème, met zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten uit de natuur, geeft de huid een impuls
zichzelf te regenereren.

Regeneratie Dagcrème Egaliserend geeft je huid
een glad gevoel en verfrist elke huidskleur met
lichtreflecterende, lichtgekleurde minerale pigmenten.
De crème kan lichte pigmentatie van de gezichtshuid
egaliseren, droogtelijntjes verminderen en zo voor een
levendig en egaal aanzien zorgen. De samenstelling van
vitaliserende extracten van heilzame planten als rode
klaver, bryophyllum en akkerpaardenstaart activeert de
vochtregulatie van de huid. Waardevolle plantaardige
oliën van avocado en olijven ondersteunen het
herstellend vermogen van de huid en beschermen en
verzorgen haar op een aangename manier.

Regenererende verzorging
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Regeneratie
Dagcrème
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Regeneratie Crème
Hals en Décolleté

Intensieve
Conditioner 40+

versterkt en verstevigt de huid

vitaliseert en verstevigt
de rijpere huid

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Huidbeeld
Voor de rijpere huid met fijne rimpeltjes,
die zich niet meer zo snel herstelt.

Regeneratie Crème Hals en Décolleté vitaliseert de huid.
De crème stimuleert het natuurlijke zelfherstellende
vermogen van de huid. Heemst, berkenbladeren, rode
klaver, macadamianotenolie en arganolie verzorgen
de huid intensief en reguleren het vochtgehalte van de
huid. Regeneratie Crème Hals en Décolleté verenigt de
werking van hoogwaardige ingrediënten uit de natuur,
wordt snel opgenomen en zorgt dat de huid steviger
aanvoelt.

Intensieve Conditioner 40+, met geselecteerde,
ritmisch behandelde, natuurzuivere ingrediënten,
vullen de dagelijkse huidverzorging aan wanneer je
huid uit balans is geraakt en een extra herstellende
impuls nodig heeft. Intensieve Conditioner 40+ werkt
effectief voor de droge, rijpere huid met fijne rimpels.
Blauwe toermalijn en barnsteen, goud, madonnalelie
en heemst, gingko- en olijvenblad, koninginnegelei,
natuurlijk zout en sandelhoutwater stimuleren
de natuurlijke regeneratie van je huid. Huidcellen
vernieuwen zich om de 28 dagen. Aansluitend bij de
regeneratiecyclus van je huid gebruik je de Intensieve
Conditioner als een kuur van 28 dagen.

Regenererende verzorging

Regeneratie
Handcrème

vitaliseert en verstevigt de rijpere huid
tijdens de menopauze

gladmakende, intensieve verzorging,
werkt vochtregulerend

Huidbeeld
Voor de rijpere, rode huid
met pigmentvlekken.

Huidbeeld
Voor de veeleisende, rijpe huid.

Intensieve Conditioner Menopauze, met geselecteerde,
ritmisch behandelde, natuurzuivere ingrediënten,
vullen de dagelijkse huidverzorging aan wanneer je
huid uit balans is en een extra herstellende impuls
nodig heeft. Intensieve Conditioner Menopauze is
een harmoniserende verzorging voor de rijpere huid
tijdens de menopauze. Robijn, argentiet, monnikspeper,
zilverkaars, natuurlijk zout en rozenwater vitaliseren
je huid. Intensieve Conditioner Menopauze helpt
pigmentvlekken, veroorzaakt door de overgang, te
verminderen. Huidcellen vernieuwen zich om de
28 dagen. Aansluitend bij de regeneratiecyclus van je
huid gebruik je de Intensieve Conditioner als een kuur
van 28 dagen.

Regeneratie Handcrème geeft je een zijdezacht, glad
huidgevoel en beschermt effectief tegen invloeden van
buitenaf – onmiddellijk en langdurig. De samenstelling
met voedende olijf- en avocado-olie evenals romige
cacaoboter ondersteunt de stevigheid en elasticiteit
van de huid. Extracten van heilzame planten zoals
rode klaver, bryophyllum en kweepeerzaden houden
de vochtbalans op peil. Zo wordt de weerstand van de
huid tot in de vingertoppen versterkt en bij regelmatig
gebruik wordt haar herstellend vermogen gestimuleerd.

Regenererende verzorging
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Intensieve Conditioner
Menopauze
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Regeneratie
Bodymilk
verstevigt en hydrateert
Huidbeeld
Voor de rijpere huid.
Regeneratie Bodymilk stimuleert het natuurlijke
zelfherstellende vermogen van de huid en zorgt dat
de huid glad en stevig aanvoelt. De geur van rozen
en sinaasappels en de zachte ondertoon van hout
en vanille verwennen en omhullen de zintuigen.
De samenstelling van candelillawas, roos, rode klaver,
akkerpaardenstaart, heemst- en berkenbladeren,
jojoba- en amandelolie helpt de huid haar elasticiteit te
behouden. De kostbare extracten van heilzame planten
reguleren het vochtgehalte van de huid.

Regenererende verzorging

De facettenrijke kleurenwereld van Dr. Hauschka
Make-up is ontwikkeld in samenwerking met
professionele make-up artists.

Make-up
Uitstraling en levendigheid is onze definitie
van schoonheid. Daarom respecteert en
benadrukt make-up van Dr. Hauschka je
persoonlijkheid.
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Onze make-up producten bevatten natuurlijke
minerale pigmenten, die optisch versmelten met je
eigen huidskleur. Op die manier zien zelfs krachtige
kleuren er altijd levendig uit, nooit artificieel.
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Foundation

Concealer

Verzorgende basis voor een natuurlijke uitstraling.
De lichte tot medium dekking geeft iedere huid
een egale teint. De samenstelling van minerale
pigmenten, heilzame plantenextracten als granaatappel,
macadamianoot- en kokosnootolie hydrateert je huid
en beschermt haar tegen externe invloeden.

Mooi in balans: de natuurlijke dekking camoufleert
onregelmatigheden. De samenstelling van minerale
pigmenten, heilzame plantenextracten als goudsbloem
en sheaboter zorgt ervoor dat je huid verzorgd aanvoelt.

01 macadamia

01 macadamia

02 almond

02 chestnut

03 chestnut

03 nutmeg

04 hazelnut
05 nutmeg
06 walnut*
07 pecan*

*Kleuren 06 en 07 zijn niet in alle landen verkrijgbaar.

Teint

Loose
Powder

Stralend: natuurlijke lichtreflecties verzachten donkere
schaduwen. De samenstelling van minerale pigmenten
en plantenextracten als wondklaver en amandelolie is
geschikt voor gevoelige gedeeltes van je huid.

Licht en luchtig: het ultrafijne poeder fixeert je
make-up en matteert je teint langdurig. De luchtige,
zachte samenstelling van minerale pigmenten en
heilzame plantenextracten als toverhazelaar en zijde
beschermt je huid zonder haar uit te drogen.

00 translucent

00 translucent

Teint
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Light Reflecting
Concealer
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Compact
Powder

Colour Correcting
Powder

Een fluweelzachte touch: Compact Powder matteert je
huid op natuurlijke wijze en zorgt voor een egale teint.
De samenstelling van minerale pigmenten, heilzame
plantenextracten als toverhazelaar en zijdepoeder geeft
je huid een zacht gevoel

Fris en zuiver: Colour Correcting Powder met vier lichte
tinten vermindert roodheden en donkere kringen rond
je ogen. Voor een mooie, frisse teint. De samenstelling
van lichtreflecterende minerale pigmenten en heilzame
plantenextracten als wondklaver en toverhazelaar zorgt
voor een egale teint.

01 macadamia

00 translucent

02 chestnut
03 nutmeg

Teint

Blush
Duo

Sun-kissed: het ultrafijne poeder geeft je huid een
transparante, zongebruinde tint. Voor een natuurlijke,
levendige uitstraling. De samenstelling van minerale
pigmenten en heilzame plantenextracten als
toverhazelaar en salie beschermt en verzorgt je huid.

Betoverend: deze tweekleurige rouge geeft je gezicht
vorm en accentueert je wangen. De samenstelling van
minerale pigmenten en heilzame plantenextracten als
salie en toverhazelaar zorgt voor een gezonde blos
op je wangen.

01 bronze

01 soft apricot

02 dewy peach

03 sun-kissed nectarine

Teint
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Bronzing
Powder
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Eye
Definer

Eye
Definer nude

Creëer sprekende ogen: het zachte potlood accentueert
de unieke schoonheid van je ogen. De zachte
samenstelling van minerale pigmenten, heilzame
plantenextracten als wondklaver, kweepeerwas en
sheaboter verzorgt de huid rond je ogen op milde wijze.

Net als fonkelende sterren: door deze lichte tint in
huidskleur lijken je ogen groter en helderder. De zachte
samenstelling van minerale pigmenten, heilzame
plantenextracten als wondklaver, kweepeerwas en
sheaboter verzorgt de huid rond je ogen op milde wijze.

01 black

00 nude

02 brown
03 blue
04 green
05 taupe
06 plum

Ogen

Eyeshadow

Glinsterend: drie op elkaar afgestemde tinten
accentueren je stralende ogen. De samenstelling
van minerale pigmenten, heilzame plantenextracten
als zwarte thee en zijde verzorgt de gevoelige huid
rond je ogen.

Oogverblindend: kleurrijke, glanzende oogschaduw
voor een stralende oogmake-up. Samenstelling van
minerale pigmenten, heilzame plantenextracten
als zwarte thee en zijde verzorgt de gevoelige huid
rond je ogen.

01 sapphire

01 alabaster
02 lapis lazuli

02 jade
03 rubellite

03 ametrine

04 verdelite
05 amber

04 sunstone

Ogen
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Eyeshadow
Trio
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Eye & Brow
Palette

Liquid
Eyeliner

Eyeopener: de zachte, matte tinten geven je ogen diepte
en creëren expressieve, natuurlijke wenkbrauwen.
De samenstelling van minerale pigmenten, heilzame
plantenextracten als zwarte thee en zijdepoeder
verzorgt de gevoelige huid rond je ogen.

Creëer een nauwkeurige lijn op je ooglid. Samenstelling
van minerale pigmenten en heilzame plantenextracten
voor de gevoelige huid rond je ogen.

01 stone

01 black
02 brown

Ogen

Volume
Mascara

Adembenemend: Defining Mascara verdeelt en
definieert elke wimper voor een natuurlijke, expressieve
blik. De samenstelling van minerale pigmenten,
heilzame plantenextracten als ogentroost en bijenwas
beschermt de fijne wimperharen.

Vol uitdrukking: Volume Mascara creëert zichtbaar
vollere wimpers voor een volumeboost . De
samenstelling van minerale pigmenten, heilzame
plantenextracten als kweepeerzaad, zijde en
candelillawas beschermt elke afzonderlijke wimper.

01 black

01 black

02 brown

02 brown

03 blue

03 plum

Ogen
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Defining
Mascara
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Brow & Lash
Gel
Mooi gevormd: de transparante gel vormt en fixeert je
wimpers en wenkbrauwen, voor een vollere oogopslag.
De samenstelling van heilzame plantenextracten als
neembladeren en ogentroost verzorgt je wimpers
en wenkbrauwen.
00 translucent

Ogen

Lip Line
Definer

Contourexpert: deze zachte Lipliner tekent de
contouren van je lippen gemakkelijk en nauwkeurig.
De samenstelling van minerale pigmenten, heilzame
plantenextracten als toverhazelaar, jojojaba-olie en
rozenwas verzorgt en verzacht je lippen.

Perfecte lijn: het transparante potlood vormt een
onzichtbare barrière die het uitlopen van Lipstick en
Lip Gloss voorkomt. De samenstelling van heilzame
plantenextracten als toverhazelaar, sheaboter en
rozenwas verzorgt en verzacht je lippen.

01 tulipwood

00 translucent

02 red heart
03 mahogany
04 cumaru
05 sandalwood

Lippen
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Lip
Liner

Sheer
Lipstick

Mooie lippen: intense kleur, zachte glans. Hydraterend
met minerale pigmenten en heilzame plantenextracten
als rozenbloesems, amandelolie en carnaubawas.

Heerlijk subiel: romige, lichte textuur, lichte shimmer.
Met minerale pigmenten, heilzame planten-extracten
als rozenbottel, arganolie en bijenwas, voor zijdezachte
lippen.
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Lipstick

01 rosebay

10 dahlia

01 majalis

02 mandevilla

11 amaryllis

02 rosanna

03 camellia

12 paeony

03 muskrose

04 busylizzy

13 bromelia

04 florentina

05 fuchsia

14 caralluma

05 zambra

06 azalea

15 bee orchid

06 aprikola

07 orpine

16 pimpernel

08 hollyhock

17 geum

09 chessflower

18 fire lily
Lippen

Lip Gloss
radiance

Stralende lippen: geeft een soepel gevoel en een
schitterende kleur. Minerale pigmenten, heilzame
plantenextracten als wondklaver, mangoboter
en duindoornolie reguleren het vochtgehalte voor
zachte lippen.

Brilliant kiss: de lichte, soepele Lip Gloss geeft je lippen
een transparante, glinsterende glans. Met minerale
pigmenten en extracten van heilzame planten, in
het bijzonder van wondklaver, evenals mangoboter.
Reguleert het vochtgehalte en houdt je lippen soepel.

01 bush plum

00 radiance

02 raspberry
03 blackberry
04 goji
05 cornelian
06 tamarillo

Lippen
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Lip
Gloss

centreert warmte of laat haar stromen.
De lichaamsverzorging van Dr. Hauschka opent
tal van mogelijkheden om zorgzaamheid tegenover
jezelf te ervaren.

Lichaamsverzorging
Tijdens de ontwikkeling van de lichaams
verzorging van Dr. Hauschka kijken we naar
de mens in zijn geheel, met al zijn behoeften.
Het gaat erom het zelfherstellend vermogen
van het lichaam te ondersteunen met
versterkende en stabiliserende impulsen
en zo weer in balans te komen.
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Elk product – of het nu om een lotion, een olie, een
crème of een poeder gaat – heeft een eigen karakter.
Een belangrijk doel van onze lichaamsverzorging is in
te gaan op het warmteritme van het lichaam en dit te
onderhouden: ze ondersteunt de warmteontwikkeling,
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Douche
crème

Citroen
Lemongrass Bad

mild verzorgende douchecrème
met citroen en lemongrass

activeert en verfrist

De samenstelling van hoogwaardige, natuurlijke
ingrediënten met pure etherische oliën combineert
een milde verzorging met sprankelende frisheid. Een
beschermend extract van kweepeerzaden activeert
de natuurlijke kracht van de huid. Milde plantaardige
tensiden reinigen zeer zacht. Waardevolle oliën geven
de huid een extra portie verzorging. De geur van citroen
en lemongrass ademt lichte en verkwikkende frisheid.

De frisse geur van zongerijpte citroenen verbindt zich
met het exotische citroengras tot een zorgeloze sfeer en
levenslust. Zonnebloemolie in het Citroen Lemongrass
Bad verzacht en verzorgt je huid, terwijl citroen
en citroengras voor een verkwikkend effect zorgen.
Begin je dag vol frisse energie.

Douchen | Baden

Rozen
Bad

kalmeert en verzorgt

harmoniseert en verzacht

In het middelpunt van deze zorgvuldig geselecteerde
samenstelling, met extracten uit paardenkastanje en
paardenstaart, staat het veenextract, dat volgens een
uniek ritmisch procédé is bereid. Het Moor Lavendel
Bad biedt, vooral in combinatie met het warme
badwater, een omhullende bescherming. Amandel- en
avocado-olie hebben een hydraterende werking op
je huid. Na de warmte van dit weldadige bad kun je
genieten van een ontspannen nachtrust.

In het Rozen Bad tonen rozenwater, etherische
rozenolie en extracten uit rozenblaadjes de verrassende
veelzijdigheid van de roos: zacht, sensueel en vorstelijk.
Het harmoniserende Rozen Bad is als balsem voor
je ziel en vitaliseert je huid. De samenstelling met
amandel- en jojobaolie zorgt voor een zijdezacht en
soepel huidgevoel.

Baden

97

Moor Lavendel
Bad
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Salie
Bad

Winter
Bad

verwarmt en verfrist

verwarmt en kalmeert

Met een zorgvuldig geselecteerde samenstelling
van etherische oliën verwarmt Salie Bad je lichaam
intensief en voorkomt afkoeling – een weldaad in
het koude jaargetijde. Anderzijds werkt het Salie Bad
deodoriserend en verkwikkend na het sporten of
lichamelijke inspanning. Een Salie voetbad bevordert
het herstel van overbelaste en opgezwollen voeten.
Bij regelmatig gebruik reguleert het zweetvoeten
en maakt het je huid zacht en glad. Ook ondersteunt
Salie Bad de verzorging van de onzuivere huid.

Vooral in de koude en natte wintermaanden is
het Winter Bad, met etherische dennennaaldolie,
van onschatbare waarde. Het ondersteunt de
doorbloeding van je huid en verwarmt langdurig en
intensief. De harsachtige dennennaaldgeur kalmeert
en zorgt voor een vrije ademhaling. De jojobaolie
heeft een zachte, verzorgende werking op je huid.
Het Winter Bad is een weldadige verzorging wanneer
het buiten koud en guur is.
Verkrijgbaar van oktober tot april

Baden
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Haar
conditioner
kalmeert en hydrateert
Jojoba- en macadamianotenolie maken de
haarstructuur glad. Herstellende plantenextracten als
heemst, eik en brandnetel hydrateren en versterken je
haar en hoofdhuid. Tarwe- en melkproteïnen zorgen
voor bescherming, souplesse en volume. Het resultaat:
verzorgd, gemakkelijk doorkambaar en veerkrachtig
haar met een natuurlijke glans.

Haarverzorging

Haar
olie

verstevigt en activeert

vitaliseert droog en beschadigd haar

Haarlotion geeft je haar glans, zorgt voor natuurlijk
volume en versterkt je hoofdhuid. Neem, brandnetel,
berkenschors, arnica, zaad van de paardekastanje en
klitwortel versterken je haar en verzorgen je hoofdhuid.
Bij overmatige talgproductie heeft Haarlotion een
herstellend effect en voorkomt zo de vorming van roos.
Fijn haar wordt steviger en krijgt meer volume.

Haarolie vitaliseert je haar en maakt het soepel.
Haarolie verzorgt droog, beschadigd, gespleten en dof
haar intensief. Hij is ook bijzonder geschikt bij een
geïrriteerde hoofdhuid, gepermanent en gekleurd haar
of haar dat beschadigd is door haarstyling of de zon.
De samenstelling van neem, kamille, tarwekiemolie en
rozemarijn versterken het haar en maken het weer beter
kambaar. Haarolie maakt gebruik van de vitaliserende
eigenschappen van kostbare heilzame plantenextracten
en geeft je haar nieuwe vitaliteit.

Haarverzorging
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Haar
lotion
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Deodorant
Rozen

Deodorant
Salie Mint

effectief en mild voor je huid

werkt langdurig, verzorgt en verfrist

Het besef dat we de alledaagse uitdagingen ontspannen
tegemoet kunnen zien, schenkt ons rust. Voor onze
romige Deodorant Rozen gebruiken we zorgvuldig
op elkaar afgestemde ingrediënten met een milde,
deodoriserende en verzorgende werking. Rozenwater
zorgt bijvoorbeeld voor een elegante, zachte geur,
terwijl een essence van vrouwenmantel helpt om
de vochtprocessen te reguleren. De combinatie van
etherische rozenolie en hoogwaardige jojoba-olie
biedt je huid ten slotte een heel bijzondere verzorging.
Onze alcoholarme roller is uiterst geschikt voor
de normale tot gevoelige huid. Hij heeft een
harmoniserend effect, bevat geen poriënvernauwende
aluminiumzouten en vlekt niet op je kleding.

Of we ons nu fysiek of mentaal inspannen, zweten is
hierbij van levensbelang. Door te zweten regelen we
enerzijds onze lichaamstemperatuur en voeren we
anderzijds ongewenste stofwisselingsproducten af.
Bovendien vormt de beschermende zuurmantel een
barrière tegen kiemen die onze gezondheid schaden.
Onze vetvrije Deodorant Salie Mint bevat extracten
van salie en toverhazelaar: twee natuurlijk werkende
antimicrobiële en samentrekkende ingrediënten. Het
deodoriserende samenspel van de temperamentvolle
muntgeur en het natuurlijk pittige bouquet van
salie belooft langdurige frisheid. We gebruiken
bewust geen poriënvernauwende aluminiumzouten.
Onze alcoholarme roller wordt zeer goed verdragen
door de huid en maakt geen vlekken op de kleding.

Deodorant

Bodymilk
Kweepeer

verstevigt en verfrist

verfrist, beschermt en hydrateert

De pure, fris tintelende geur van Bodymilk Citroen
Lemongrass activeert je zintuigen en geeft je dag
een frisse start. Deze vitaliserende verzorging is de
ideale aanvulling op een gezonde, bewuste levensstijl.
De bodymilk trekt snel in dankzij de toniserende
werking van citroengras en etherische citroenolie.
Ze stimuleren en versterken je huid – samen met
extracten uit de structuurgevende akkerpaardenstaart
en verstevigende salie. Een extract van kweepeer
houdt het vochtgehalte op peil en jojoba- en olijfolie
verzorgen je huid intensief.

Ingetogen en bescheiden – de subtiele geur van
Bodymilk Kweepeer helpt je aandacht te houden bij
de dingen die er écht toe doen en laat je krachtig in
het leven staan. De verstevigende bodymilk heeft op je
huid een opbouwende en stabiliserende werking. De
kweepeer – in de bodymilk verwerkt met een extract
van kweepeerzaden – is een natuurtalent op het gebied
van vochtregulering. Het extract geeft zijn talent door
aan je huid. Kweepeer hydrateert je huid en helpt haar
tegelijkertijd, samen met hoogwaardige oliën, tegen
uitdroging te beschermen. Extracten van verstevigende
sleedoorn en versterkende salie brengen je huid in haar
natuurlijke evenwicht.

Bodymilk, Bodycrème
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Bodymilk Citroen
Lemongrass
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Bodycrème Lavendel
Sandelhout

Bodycrème
Rozen

kalmeert en beschermt

harmoniseert en beschermt

De verfijnde lavendelgeur van Bodycrème Lavendel
Sandelhout helpt je hoofd leeg te maken, zodat je weer
helder kunt nadenken. De zachte, warme ondertoon
van sandelhout werkt rustgevend en houdt je met beide
benen op de grond. De kalmerende eigenschappen van
de bodycrème ondersteunen je huid bij het vinden
van een gezonde balans. Extracten van melisse en
klaverzuring hebben een harmoniserende werking.
Hoogwaardige oliën van macadamianoot, abrikozenpit
en avocado versterken de natuurlijke beschermlaag van
je huid. Je huid voelt fluweelzacht, glad en soepel aan.

De harmoniserende Bodycrème Rozen schenkt je
zintuigen warmte en geborgenheid met zijn omhullende
geur van rozen en een zachte ondertoon van hout. De
romige en rijke bodycrème stimuleert en versterkt
de natuurlijke bescherming van je huid. Rozenwas,
etherische rozenolie en kostbare extracten van wilde
rozenbottel en rozenbloesem harmoniseren je huid.
Sheaboter, afkomstig van het door Dr. Hauschka
geïnitieerde biologische teeltproject in Burkina Faso,
verzorgt je huid intensief. Het resultaat is een gladde en
fluweelzachte huid.

Bodymilk, Bodycrème

Bodycrème
Amandel

After Sun
Lotion

kalmeert en zorgt voor balans

verkoelt en hydrateert voor
een langdurige bruine teint

Bodycrème Amandel neemt je mee op reis. De fijne
geur van amandelbloesem doet denken aan de vroege
lente. De sensuele ondertoon van de amandelvrucht
voert je mee naar het kleurrijke leven van een Italiaanse
zomer. Olie, geperst uit amandelpitten, versterkt –
samen met extracten van kalmerend St. Janskruid en
harmoniserende wondklaver – de droge, gevoelige
huid. Extracten van kweepeer en heemst reguleren het
vochtgehalte van je huid, zodat zij weer zacht aanvoelt.

Na een dag in de zon kan je huid, ondanks het gebruik
van zonneproducten, toch licht geïrriteerd en verhit
zijn. Hierdoor wordt ze droger dan normaal. Een rijke,
verkoelende verzorging helpt je lichaam te herstellen,
zodat een bruine teint langer blijft. De After Sun
Lotion is verrijkt met de kalmerende extracten van
de middagbloem. De lotion heeft een aangename
consistentie en verfrist en ontspant je gevoelige huid
na het zonnen. De lotion met wortel en rozenbottel
trekt snel in en bevat hydraterende extracten van de
middagbloem en kweepeerzaad, waardoor je huid
soepel aanvoelt. Goudsbloem en wondklaver kalmeren
de door de zon overbelaste huid. Amandelolie,
sheaboter en rozenwas geven een intensieve verzorging
en helpen je huid het vochtgehalte op peil te houden.

Bodymilk, Bodycrème
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Lichaams
poeder
luxe verzorging van het hele lichaam
Als je Dr. Hauschka Lichaamspoeder gebruikt, lijkt
het wel alsof je een fijne, zijden doek als onzichtbare
omhulling en bescherming draagt. Voor het
Lichaamspoeder wordt zuivere zijde in de vorm
van zijdepoeder verwerkt. Verrijkt met heilzame
plantenextracten van salie, gentiaan en eikenschors
ontvouwt het zachte lichaamspoeder zo zijn licht
deodoriserende werking. De natuurlijke huidflora wordt
gestabiliseerd. Het biedt betrouwbare bescherming,
verzorgt je huid en maakt haar soepel en zacht.
De fijne poederconsistentie wordt uitstekend verdragen.
Je huid wordt natuurlijk gematteerd. Ook een bijzonder
gevoelige huid wordt op milde wijze beschermd.

Lichaamspoeder

Bodyolie
Sleedoorn

verstevigt en verfrist

verwarmt en verstevigt

Je lichaam en je huid hebben elke dag frisheid,
activiteit en de juiste hoeveelheid beweging nodig.
Bodyolie Citroen Lemongrass vitaliseert en verstevigt
je huid. De samenstelling verenigt de activerende
geur van natuurlijke etherische oliën en extracten
van heilzame planten. Voor de bodyolie worden
ingrediënten gebruikt die de huidfuncties versterken.
Citroengrasblad, maretak, akkerpaardenstaart en
citroenschil worden volgens een uniek ritmisch
procedé gemengd met biologische zonnebloemolie
om gedurende een week te rijpen. Deze samenstelling
wordt verwarmd tot 37 °C, de temperatuur van het
menselijk lichaam. ‘s Ochtends en ‘s avonds wordt het
mengsel zorgvuldig geroerd, waardoor de heilzame
eigenschappen van de planten worden overgebracht
in de olie.

Iedereen wil graag een elastische en soepele
huid. Bodyolie Sleedoorn biedt een versterkende,
ver warmende huidverzorging voor het hele
gezin. Deze bodyolie is ook effectief tijdens de
zwangerschap. De huid wordt elastischer, wat de kans
op zwangerschapsstriemen vermindert. Heilzame
plantenextracten van delicate sleedoornbloesem
en berkenbladeren, die de natuurlijke huidfuncties
stimuleren, oliën van St. Janskruid en jojoba stimuleren
de elasticiteit en de stevigheid van je huid. Voor deze
bodyolie worden delen van de plant, volgens een uniek
ritmisch procédé, gemengd met zonnebloemolie van
gecontroleerde biologische teelt om gedurende een
week te rijpen. Deze samenstelling wordt verwarmd
tot 37 °C, de temperatuur van het menselijk lichaam.
‘s Ochtends en ‘s avonds wordt het mengsel zorgvuldig
geroerd, waardoor de heilzame eigenschappen van de
planten worden overgebracht in de olie.

Bodyolie
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Bodyolie Citroen
Lemongrass
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Bodyolie
Moor Lavendel

Bodyolie
Rozen

kalmeert en beschermt

harmoniseert en beschermt

Als je behoefte hebt aan warmte en innerlijke sterkte,
biedt Bodyolie Moor Lavendel een beschermende
omhulling voor je huid en geeft haar nieuwe energie.
Het hoofdingrediënt van deze samenstelling is
het moorextract, dat bereid is volgens een uniek
ritmisch Dr. Hauschka procedé met licht en donker,
rust en beweging. Met toevoeging van stimulerende
tincturen van heermoes en paardenkastanje mag
dit waardevolle extract meerdere weken ongestoord
trekken. Stilstaande processen in het veen worden
weer geactiveerd, er ontstaat warmte en beweging.
Het zo veranderde moorextract stimuleert de innerlijke
beweeglijkheid en warmte en nodigt je uit om in de
wereld te stappen en je eigen grenzen opnieuw
te verkennen. Bodyolie Moor Lavendel geeft je op
koude en drukke dagen kracht, een beschermende
omhulling en activeert je innerlijke vitaliteit. Verrijkt
met natuurlijke etherische lavendelolie activeert en
verheldert deze samenstelling de zintuigen.

Er zijn momenten waarop je huid en zintuigen naar een
harmoniserende, versterkende verzorging verlangen.
Dan is het tijd voor Bodyolie Rozen. De kostbare,
natuurlijke etherische rozenolie en vochtvasthoudende
jojobaolie worden samengebracht tot een evenwichtige,
harmoniserende bodyolie die je huid soepel maakt
en kalmeert. Voor deze bodyolie worden gedroogde
knoppen van de kostbare Damasceense roos,
volgens een uniek ritmisch procedé, gemengd met
zonnebloemolie van gecontroleerde biologische teelt
om gedurende een week te rijpen. De samenstelling
wordt verwarmd tot 37 °C, de temperatuur van
het menselijk lichaam. ‘s Ochtends en ‘s avonds
wordt het mengsel zorgvuldig geroerd, waardoor de
harmoniserende eigenschappen van de roos worden
overgebracht in de olie.

Bodyolie

geeft steun vóór en na het sporten
Na het sporten of een sauna verlangt je huid naar een
vitaliserende lichaamsverzorging. Bodyolie Berken
Arnica heeft een verfrissende pepermuntachtige
citroengeur en de jojobaolie houdt je huid
zacht en soepel. De samenstelling van heilzame
plantenextracten activeert de stofwisseling van je huid
en stimuleert de bloedsomloop. Hierdoor worden
gespannen spieren en pijnlijke gewrichten verwarmd.
Voor de bodyolie worden ingrediënten gebruikt die
de huidfuncties versterken. Berkenbladeren, arnica,
klitwortel en brandnetel worden, volgens een uniek
ritmisch procedé, gemengd met zonnebloemolie van
gecontroleerde biologische teelt om gedurende een
week te rijpen. Deze samenstelling wordt verwarmd
tot 37 °C, de temperatuur van het menselijk lichaam.
‘s Ochtends en ‘s avonds wordt het mengsel zorgvuldig
geroerd, waardoor de heilzame eigenschappen van de
planten worden overgebracht in de olie.

Bodyolie
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Bodyolie
Berken Arnica
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Hand
crème
langdurige verzorging,
trekt snel in
Handcrème verwent en verzorgt je handen iedere dag.
De samenstelling met vitaliserende eigenschappen
van sleedoornbloesem en wondklaver alsook kostbare
bijenwas en tarwekiemolie hydrateert en maakt droge,
beschadigde handen voelbaar soepeler.

Handverzorging

Nagel
oliestift

herstelt en versterkt

versterkt en verzorgt

Nagelolie is een intensieve verzorging voor mooie,
gezonde nagels. De olie maakt je nagels steviger en
elastischer. Neem, wondklaver en kamille ondersteunen
de nagelstructuur en verzorgen zelfs de gevoelige,
kwetsbare nagelriemen. Nagelolie versterkt de gezonde
groei van je nagels.

Met de nieuwe, praktische applicator heb je de
Nageloliestift vanaf nu altijd bij de hand. Door
een lichte druk op de punt geeft de applicator
precies de benodigde hoeveelheid Nageloliestift af.
De verzorgende olie wordt in smalle banen aangebracht.
Op die manier kun je jouw nagels altijd eenvoudig
en snel verzorgen, zowel thuis als onderweg.

Handverzorging
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Nagel
olie

112

Voetcrème
activeert en verfrist
de voeten intensief
Tijdens het werk, bij het sporten of in je vrije
tijd: Voetcrème is uitstekend geschikt voor de
dagelijkse verzorging van je voeten of een weldadige,
stimulerende voetmassage. Voetcrème biedt een
intensieve verzorging en trekt door de romige
samenstelling meteen in je huid.

Voetverzorging

Been
Tonic

gaat transpiratie tegen,
verfrist en beschermt je huid

verzorgt en verfrist
de benen

De Deodoriserende Voetcrème verfrist je voeten
en ondersteunt een gezond huidmilieu. Zijde en
rijstzetmeel nemen overtollig vocht op zodat de voeten
langdurig comfortabel droog blijven. Ze omhullen
je voeten met een fijn poederlaagje en voorkomen
wrijving en irritatie van de huid. De samenstelling van
etherische olie van rozemarijn, salie en guldenroede is
transpiratieregulerend. Dit zorgt voor gezonde en frisse
voeten zonder onaangename geur.

Been Tonic kan gebruikt worden om zwellingen en
stuwingen te voorkomen en te behandelen. Vermoeide
benen voelen weer licht aan. Een samenstelling van
bernagie en rozemarijn stimuleert en vitaliseert je huid
en voorkomt tegelijkertijd dat zij droog wordt. Been
Tonic biedt een stimulerende dagelijkse verzorging.
Mensen die veel zitten of staan, kunnen een nieuw
gevoel van kracht in hun benen voelen. Ook vermoeide
armen voelen dankzij deze tonic weer licht aan.

Voetverzorging
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Deodoriserende
Voetcrème

basis hiervoor is de meer dan 80-jarige ervaring van
WALA Heilmittel GmbH. Onder haar dak worden
zowel de WALA Geneesmiddelen als ook Dr. Hauschka
en Dr. Hauschka Med vervaardigd.

Medische verzorging
Producten van Dr. Hauschka Med bieden
dankzij hun beschermende en harmoniserende
werking meer dan een normale verzorging. Ze
werken preventief en stabiliserend tegelijkertijd.
Dr. Hauschka Med omvat producten voor de
bescherming van tanden en een gezonde
mondflora.

115

Alle producten van Dr. Hauschka Med zijn ontwikkeld
volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten
in samenwerking met artsen, schoonheidsspecialisten,
test- en onderzoeksinstituten. Wetenschappelijke
studies bewijzen hun effectiviteit. De competente
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Tandpasta
Mint Forte

Tandpasta
Zout Sensitief

versterkt het tandvlees
beschermt effectief tegen ontstekingen

zachte reiniging voor
gevoelige tanden
mentholvrij

De voorwaarden voor gezonde tanden zijn: sterk
tandvlees en een zorgvuldige mondhygiëne. Daarbij
is het belangrijk dat je mondflora in balans is, zodat
schadelijke bacteriën geen kans krijgen zich te
nestelen. Als je je tanden regelmatig poetst met
een versterkende tandpasta, voorkom je tandplak
(bacteriële tandaanslag). Net als het mogelijk daaruit
voortvloeiende tandsteen, tandvleesontsteking
en tandbederf.

Gevoelige tanden en teruggetrokken tandvlees vragen
om extra aandacht. De tanden moeten voorzichtig
gepoetst worden om verdere slijtage te voorkomen.
Maar ze moeten wel grondig gereinigd worden om
het gebit gezond te houden. De beste bescherming
tegen tandplak (bacteriële tandaanslag) en het
daarmee gepaard gaande tandsteen en tandbederf is
immers stabiel tandvlees, schone tanden en een sterk
mondslijmvlies.

›› Het is aangetoond dat het gebruik van
Dr. Hauschka Med Tandpasta Mint Forte
snel ontstekingsremmend werkt
›› Bij regelmatig gebruik wordt tandplak
voorkomen, evenals tandsteen,
ontstoken tandvlees en tandbederf
›› Voorkomt bloedingen
›› Zorgt voor een evenwichtige stabiele mondflora
›› Zorgt voor een frisse adem

›› Voor gevoelige tanden met
blootliggende tandhalzen
›› Bij regelmatig gebruik wordt tandplak
voorkomen, evenals tandsteen,
ontstoken tandvlees en tandbederf
›› Antimicrobiële, natuurlijk etherische oliën
verzorgen je mondholte
›› Verstevigt je mondslijmvlies
›› Zonder pepermunt en menthol, daarom
ook door homeopaten aanbevolen
Tandverzorging

verstevigt het tandvlees

zorgt voor een frisse adem
Mondwater Salie ondersteunt de tandreiniging
en geeft je het veilige gevoel van een frisse adem.
Het zorgt voor hygiëne waar je tandenborstel en
tandzijde niet bijkomen.
›› Steviger en sterker tandvlees
›› Helpt ontstekingen in je mondholte te
voorkomen en stabiliseert de mondflora
›› Combinatie van etherische oliën die antibacterieel
werken en zo voor een frisse adem zorgen
›› Gebruiksklaar

Tandverzorging

117

Mondwater
Salie

hebben geleerd: de waarde van diepe ontspanning en
werkzame impulsen – afgestemd op je huidbeeld en
onze verzorgende producten. Je huid wordt dan bijna
helemaal uit zichzelf mooi.

Behandelingen
Wie bij ons een gezichtsbehandeling boekt,
krijgt eerst een voetenbad. Zoals vele dingen
bij Dr. Hauschka is dit niet helemaal normaal.
Maar het helpt bij stress om uit je hoofd
weer met beide voeten op de grond te komen.
En vooral: weer tot jezelf te komen.
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Tijdens onze veelzijdige behandelingen raken we je
niet alleen met zachte handen aan, maar ook met
fijne penselen. Een Dr. Hauschka Therapeut laat je
kennismaken met wat we van Elisabeth Sigmund
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Klassieke Dr. Hauschka
gezichtsbehandeling
volgens Elisabeth
Sigmund

Luxe gezichts
behandeling

De kunst van de aanraking,
Lichtheid, Balans en Energie

Verwenmomenten, voor ontspanning
en nieuwe energie

De klassieke gezichtsbehandeling is uniek. Deze
methode volgens Elisabeth Sigmund, de medeoprichtster van Dr. Hauschka Cosmetica, respecteert
het natuurlijke ritme van de huid en ondersteunt de
huidfuncties. Geniet van de zachte penseelmassage,
verwenmaskers, geurende kompressen en een
intensieve verzorging. Ontspant, lost blokkades op
en geeft oneindig veel rust. Vertrouw op de kennis
van Dr. Hauschka Cosmetica en ervaar het gevoel van
lichtheid en innerlijke balans.

Geef jezelf of een lieve mens een zeer bijzonder
geschenk. Naast de volledige gezichtsbehandeling
wordt spanning in je nek en rug behoedzaam verlicht.
Lichaam, geest en ziel krijgen activerende impulsen,
ontspanning en nieuwe energie. Sluit je ogen en
vind jezelf.

120 Min.* | voetenbad; massage van de benen en
voeten; uitstrijken van het haar; ontspannen van
hals- en nekspieren; massage van armen en handen;
reiniging, versterking; gezichtsdampbad, reinigend
masker; penseelmassage; conditioner, masker; massage
van het décolleté; warme nek- en schouderkompressen;
dagverzorging/nachtverzorging; desgewenst tegen
meerprijs: diepe reiniging; wenkbrauwcorrectie,
wimpers verven, make-up

135 Min.* | voetenbad; massage van de rug, massage
van benen en voeten; uitstrijken van het haar;
ontspannen van hals- en nekspieren; massage
van armen en handen; reiniging, versterking;
gezichtsdampbad, reinigend masker; penseelmassage;
conditioner, masker; massage van het décolleté;
warme nek- en schouderkompressen; dagverzorging/
nachtverzorging; desgewenst tegen meerprijs: diepe
reiniging; wenkbrauwcorrectie, wimpers verven,
make-up
*Aanbevolen duur van de behandeling.

*Aanbevolen duur van de behandeling.

Gezichtsbehandelingen

Ontspannende
gezichtsbehandeling

Geeft frisse energie
en laat je huid vrij ademen

Ontsnap even aan
de drukte van alledag

Als een dagje naar het strand, als een wandeling in de
tuin: met deze revitaliserende behandeling geef je je
vermoeide huid een positieve boost. Een reinigend
masker laat de huid weer ademen, zachte instrijkingen
lossen blokkades op en geurende kompressen geven
frisse energie. Geniet van het resultaat: een stralend
mooie huid en nieuwe vitaliteit van top tot teen. Ideaal
tijdens de wisseling van de jaargetijden.

Een rustige adem, een behaaglijke warmte, een gevoel
van comfort. Deze rustgevende gezichtsbehandeling
brengt je weer helemaal bij jezelf. Ontsnap even aan
de drukte van alledag. De aangename en ritmische
bewegingen, uitgevoerd met handen en zachte
penselen, stimuleren het lymfesysteem. Effectieve
preparaten helpen hierbij. Verwennende conditioners
en maskers maken de verzorging compleet. Welkom
in jouw ritme.

105 Min.* | voetenbad; uitstrijken van het haar,
ontspannen van de hals- en nekspieren; reiniging,
versterking; gezichtsdampbad, reinigend masker;
penseelmassage; conditioner, masker; instrijken van
het décolleté; warme nek- en schouderkompressen;
dagverzorging/nachtverzorging; desgewenst: diepe
reiniging, wenkbrauwcorrectie, wimpers verven,
make-up

90 Min.* | voetenbad, uitstrijken van het haar,
ontspannen van hals- en nekspieren; reiniging,
versterking; penseelmassage; conditioner, masker;
instrijken van het décolleté; warme nek- en
schouderkompressen; dagverzorging/nachtverzorging;
desgewenst: make-up
*Aanbevolen duur van de behandeling.

*Aanbevolen duur van de behandeling.

Gezichtsbehandelingen
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Revitaliserende
gezichtsbehandeling
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Reinigende
gezichtsbehandeling

Gezichtsbehandeling
‘Tijd voor mezelf’

Voor een stralende huid

Gun jezelf pure verwennerij
en laad jezelf op

Reinigen betekent ademen. Deze intensieve, reinigende
behandeling maakt je huid licht en vrij en laat haar
stralen. Een gezichtsdampbad opent de poriën, een
reinigend masker zuivert en verfijnt het huidbeeld, de
penseelmassage lost blokkades op en stimuleert de
zelfreinigend vermogen van de huid. Een frisse bries
voor je huid.

Heb je behoefte aan een rijke verzorging? Aan een
vitaliserende kuur? Aan de rustgevende geur van
lavendel of de frisheid van lemongrass? Zelfs als je maar
weinig tijd hebt: dit uurtje is helemaal voor jou. Geniet
van de zachte massages van je gezicht en décolleté,
van conditioners, maskers en een verzorging volledig
afgestemd op je behoeften. Voor deze afspraak met
jezelf vind je altijd wel tijd.

75 Min.* | voetenbad; uitstrijken van het haar,
ontspannen van hals- en nekspieren; reiniging,
versterking; gezichtsdampbad, diepe reiniging,
reinigend masker; penseelmassage; conditioner,
dagverzorging/nachtverzorging; desgewenst tegen
bijbetaling: wenkbrauwcorrectie, wimpers verven,
make-up

60 Min.* | uitstrijken van het haar, ontspannen van halsen nekspieren; reiniging, versterking; penseelmassage;
conditioner, masker; instrijken van het décolleté;
warme nek- en schouderkompressen; dagverzorging/
nachtverzorging; desgewenst tegen bijbetaling:
wenkbrauwcorrectie, wimpers verven, make-up

*Aanbevolen duur van de behandeling.

*Aanbevolen duur van de behandeling.

Gezichtsbehandelingen

Verstevigende
gezichtsbehandeling

Effectieve reiniging speciaal
voor de onzuivere, onrustige huid

Voor een tijdloos mooie en gladde huid

Wil je huid niets liever dan gekalmeerd en gezuiverd
worden? Dan is deze intensieve behandeling precies
de juiste voor jou. Het Gezichtsdampbad en Reinigend
Masker reinigen effectief en openen de poriën. Een
huidkuur en -masker, individueel afgestemd, geven
een verzachtende verzorging. Huid die gevoelig is voor
ontstekingen kalmeert en vindt haar natuurlijke balans
weer. Een duidelijke keuze voor een mooie huid.

Schoonheid is uitstraling. Als je je goed voelt in je huid,
straal je van binnenuit. Deze behandeling stimuleert
de herstellende processen in je huid effectief en
maakt haar glad en stralend. Naast de complete
gezichtsbehandeling geniet je ook van een intensieve,
gladmakende verzorging voor de huid rond je ogen en
de verstevigende verzorging voor je hals. Voor tijdloos
mooie huid in elke levensfase.

60 Min.* | voetenbad; uitstrijken van het haar,
ontspannen van hals- en nekspieren; reiniging,
versterking; gezichtsdampbad, diepe reiniging,
reinigend masker; conditioner; dagverzorging/
nachtverzorging; desgewenst tegen bijbetaling:
wenkbrauwcorrectie, wimpers verven, make-up

135 Min.* | voetenbad; massage van benen en voeten;
uitstrijken van het haar, ontspannen van hals- en
nekspieren; massage van armen en handen; reiniging,
versterking; gezichtsdampbad; reinigend masker;
penseelmassage; conditioner, masker; massage van
het décolleté; versterkende kompressen voor ogen
en hals; nek- en schouderkompres; dagverzorging/
nachtverzorging; desgewenst; diepe reiniging;
wenkbrauwcorrectie, wimpers verven, make-up

*Aanbevolen duur van de behandeling.

*Aanbevolen duur van de behandeling.

Gezichtsbehandelingen
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Zuiverende
gezichtsbehandeling
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Vitaliserende
oogbehandeling
Voor ontspannende en
verkwikkende ogenblikken
Ze lachen, huilen en laten ons de hele wereld zien:
onze ogen. Dat kan vermoeiend zijn. Deze verfrissende
oogbehandeling ontspant en vitaliseert de tere huid
rond je ogen. Behoedzame massage van het voorhoofd
en de ogen stimuleerd de lymfestroom en lost
blokkades op, oogkompressen verzorgen en activeren
de huid rond de ogen. Kort en goed – een frisse boost
voor vermoeide ogen.
15 Min.* | ontspannen van de hals- en nekspieren;
stimuleren van de lymfestroom; massage van
het voorhoofd; zachte massage van de ogen;
Oogcompressen
*Aanbevolen duur van de behandeling.

Gezichtsbehandelingen

Revitaliserende
beenbehandeling

Koesterende aanrakingen,
in balans komen van top tot teen

Zorgt voor stevige,
heerlijk lichte benen

Ervaar de kunst van de aanraking in haar puurste
vorm: ritmisch uitgevoerde massage van de voeten tot
aan de haarpuntjes harmoniseerd en stimuleerd de
lymfestroom. Dr. Hauschka lichaamsverzorging raakt
meer dan alleen je huid. Een behandeling die werkt.
Weldadig, rustgevend, harmoniserend. Welkom in je
evenwicht.

Krachtig, levendig, licht – een heerlijk gevoel om zo
door het leven te gaan. Deze behandeling geeft je
benen met gerichte massage grepen nieuwe energie
en verstevigt het weefsel bij herhaalde toepassing
merkbaar. De lymfestroom en bloedsomloop worden
op een prettige gestimuleerd, cellulite zal bij herhaalde
toepassing verminderen. Geniet van je nieuwe benen.

90 Min.* | voetenbad, instrijkingen van rug, benen en
voeten, armen en handen, buik, décolleté, hoofd en
gezicht

45 Min.* | voetenbad, massage van heup, heiligbeen en
benen; rustperiode
*Aanbevolen duur van de behandeling.

*Aanbevolen duur van de behandeling.

Lichaamsbehandelingen
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Revitaliserende
lichaamsbehandeling
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Verwenbehandeling
met verzorgende olie

Versterkende
rugbehandeling

Een heerlijke time-out,
verzorgend en versterkend

Geeft je rust en zorgt voor
een diepere ademhaling

Warme oliën. Rijke aroma’s. Zijdezachte huid. Deze
behandeling nodigt je uit om je zintuigen te openen
en te genieten. Zachte massages en versterkende
oliepakkingen verwennen je lichaam en verwarmen
je ziel. De Dr. Hauschka bodyoliën begeleiden je met
fijne geuren en verzorgen intensief. Een rustgevende
ervaring waar je lang van zult nagenieten.

Hij geeft ons houding en vangt spanningen voor ons
op: onze rug. Gun hem deze heerlijke versterkende
behandeling. De Dr. Hauschka Versterkende
rugbehandeling lost bij herhaalde toepassing zelfs
dieper gelegen spanningen op. Massage van de rug,
armen en handen laten je heerlijk ontspannen en diep
ademhalen. Zo kun je de dagelijkse verplichtingen weer
ontspannen en recht op in de ogen kijken.

60 Min.* | aanbrengen van de bodyolie; Massage
van rug, benen en voeten, armen en handen, buik,
décolleté; indampen en verwijderen van de oliepakking

30 Min.* | voetenbad, instrijkingen van rug, armen
en handen

*Aanbevolen duur van de behandeling.

*Aanbevolen duur van de behandeling.

Lichaamsbehandelingen
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Reinigende
rugbehandeling

Vitaliserende
handbehandeling

Zuivert en verfijnt,
voor een ontspannen egale rug

Ontspant je handen,
verwent je huid

Toon je rug van zijn mooiste kant. Met de intensieve
reiniging en verzorging van deze behandeling geef
je hem kostbare aandacht en een steuntje in de
rug. Een Reinigend Masker zuivert en verfijnt je
huid, een op jouw behoeften afgestemd masker
en verzorgingsproduct van Dr. Hauschka maakt je
huid heerlijk zacht en ontspannen. Laat de zomer
maar komen.

Je handen begeleiden je door de dag met behendigheid
en fijngevoeligheid en reiken je elke dag buitengewone
dingen aan. Deze behandeling geeft hen de verzorging
waar ze recht op hebben: een geurend handbad verwent
je huid, massage van armen zorgen voor ontspanning
en doet je goed. Met deze behandeling kun je je vlijtige
handen bedanken, ideaal om te combineren met een
andere Dr. Hauschka behandelingen.

45 Min.* | voetenbad; uitstrijken van het haar; reinigen
en versterken; dieptereiniging, Reinigend Masker;
conditioner, afsluitende verzorging

40 Min.* | handbad, nagelverzorging, Massage van
armen en handen, handmasker
*Aanbevolen duur van de behandeling.

*Aanbevolen duur van de behandeling.

Lichaamsbehandelingen

Ontspant je voeten,
verzorgt je huid
Als een wandeling op het strand, als dansen op
blote voeten – deze behandeling geeft je vermoeide
voeten nieuwe energie. Een verwarmend voetenbad
ontspant en laat je landen; een rustgevend masker
verwent je huid, zachte massage van benen en voeten
lost blokkades op. Geeft een oppepper aan het hele
lichaam, welke je perfect kunt combineren met de
andere Dr. Hauschka behandelingen.
40 Min.* | voetenbad, nagelverzorging, massage van
benen en voeten, voetenmasker
*Aanbevolen duur van de behandeling.

Lichaamsbehandelingen
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Vitaliserende
voetbehandeling
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