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1. Breng de Eye Definer 05 aan  
op de bovenste en onderste ooglidrand  
en vervaag de lijn met de applicator.

2. Dep kleur 04 van het Eyeshadow Palet 
voorzichtig over de zachte contouren van de  
Eye Definer.

3. Breng kleur 01 van het Eyeshadow Palet  
in de binnenste ooghoek aan en blend naar  
buiten toe.

4. Breng kleur 02 van het Eyeshadow Palet  
aan op de arcadeboog.

5. Breng als highlight kleur 01 van het 
Eyeshadow Palet aan onder de wenkbrauw.

6. Accentueer de wenkbrauwen met de kleuren 
van het Eye & Brow Palet en breng ze in vorm  
met Brow & Lash Gel.

7. Contour de wangen met Bronzing Powder. 
Breng naar wens Illuminating Fluid aan met  
je vingers op de jukbeenderen voor een  
subtiele glans.

8. Dep Lip Crayon op het midden van de 
lippen en blend met de vingertoppen, breng 
vervolgens Lip Gloss 01 aan op de hele lip.

De avontuurlijke look 
voor elke dag.
Breng als basis de Dr. Hauschka Foundation aan in  
een tint die afgestemd is op de kleur van jouw huid. 
Breng voor een frisse uitstraling Light Reflecting 
Concealer aan op de binnenooghoek en veeg dit 
zachtjes uit.

Unique
Glow
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1.
Breng als basis kleur 01 van het  

Eyeshadow Palette op het hele ooglid tot  
onder de wenkbrauw aan. 

2.
Accentueer met een fijn borsteltje de bovenste  

en onderste wimperrand met kleur 04  
van het Eyeshadow Palet. 

3.
Breng kleur 02 van het Eyeshadow Palet op 
het hele bewegende ooglid aan en zorg voor 

een mooie overgang met de reeds aangebrachte 
kleuren 01 en 04. 

4.
Plaats kleur 03 van het Eyeshadow Palet  
in het kuiltje van de binnenste ooghoek.

5.
Breng de turquoise Volume Mascara 04 royaal op 

de bovenste en onderste wimpers aan. 

6.
Accentueer de wenkbrauwen met de kleuren van 
het Eye & Brow Palet en breng ze in vorm met  

Brow & Lash Gel.

7.
Accentueer de jukbeenderen met een Blush Duo  

die bij de huidskleur past.

8.
Accentueer de lipcontour met een geslepen  

Lip Crayon en kleur vervolgens de lippen volledig 
in met het platte deel van het potlood. Plaats een 
stip Dr. Hauschka Lippenbalsem op het hart van  

de lippen voor extra glans.

Glamorous
Moments

Verleng de zomer met deze 
expressieve look. 

Meng voor een frisse teint met een subtiele glans  
de Dr. Hauschka Foundation die past bij je teint,  

met Illuminating Fluid 01. Breng gelijkmatig aan. Gebruik 
naar behoefte Concealer en poeder de T-zone met een  
beetje Compact Powder of Colour Correcting Powder.



De Limited Edition Deep Infinity is 
slechts voor korte tijd beschikbaar 

en vormt een aanvulling op het 
Dr. Hauschka make-up assortiment.

Stralend turquoise, glinsterend nachtblauw, 
roze en lichtgrijs zijn de kenmerkende kleuren 
van de Limited Edition Deep Infinity. 

Met diepte en contrast doen  
de verschillende kleuren van  
het Eyeshadow Palet elke  
oogkleur stralen.  
De intensief stralende turquoise 
Volume Mascara op de hele 
wimperlijn zorgt voor een  

opvallende en heldere blik.  
Het zacht glinsterende Illuminating Fluid  
geeft de huid een natuurlijke glow. Met de  
Lip Crayon en zijn intensieve nudekleur krijgen 
de lippen een bijzonder zijdezachte glans.

Vier Limited Edition 
producten voor een unieke, 
glamoureuze uitrstraling.
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Deep Infinity
Limited edition make-up



Deep
Infi

nity
De krachtige kleuren en de 
glinsterende texturen van de Limited 
Edition Deep Infinity oefenen een 
magische aantrekkingskracht uit die 
doet denken aan de uitgestrektheid 
van de hemel en de diepte van  
de oceaan.

Een zelfbewust statement vol 
elegantie en levensvreugde. 
Verfrissende, heldere kleuren  
voor elke dag.

Een avontuurlijke  
look of een expressieve 
oogopslag met de  
nieuwe Limited Edition van 
Dr. Hauschka make-up.

Laat jezelf stralen. Toon je schoonheid. 
Vier producten die speciaal ontwikkeld 
zijn voor de Limited Edition, laten je 
individualiteit schitteren in steeds 
nieuwe facetten.



Een expressieve of natural look.  
Je beslist elke dag opnieuw hoe je de 
felle kleuren en glinsterende texturen  
van de Limited Edition gebruikt.



Voor deze expressieve, mysterieuze 
look hebben we de volgende 
producten gebruikt: 
1 Illuminating Fluid 01* 2 Eyeshadow 
Palet 02* 3 Volume Mascara 04*
4 Brow & Lash Gel 5 Eye & Brow Palette 
6 Blush Duo 03 7 Lip Crayon 01* 

*Limited Edition
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Uni
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Voor deze look hebben we de 
volgende producten gebruikt:
1 Eye Definer 05 2 Eyeshadow  
Palet 02* 3 Brow & Lash Gel  
4 Eye & Brow Palette 5 Bronzing 
Powder 6 Illuminating Fluid 01*  
7 Lip Crayon 01* 8 Lip Gloss 01
*Limited Edition
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