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„Ihminen tarvitsee kahdenlaista kauneutta, 
sisäistä ja ulkoista.“

Elisabeth Sigmund
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6 Dr. Hauschka kosmetiikan erityispiirteet

Masmalo (Anthyllis vulneraria) on tasapainottavien ominaisuuksiensa  
ansiosta yksi Dr. Hauschka kosmetiikan keskeisimmistä raaka-aineista. 
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Dr. Hauschka kosmetiikassa korostuu kaksi asiaa: 
 › Iholla on kyky uusiutua ja hoitaa itseään. 

Kosmetiikan ei tule korvata tätä tehtävää, vaan 
antaa iholle kohdistettua ja kokonaisvaltaista apua 
tasapainon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 › Kaikki Dr. Hauschka tuotteet sisältävät valmistajansa 
WALAn kehittämän rytmisen menetelmän avulla 
jalostettuja rohtokasviuutteita. Luonnosta peräisin 
olevat raaka-aineet ovat mahdollisuuksien mukaan 
tarkkailtua luomu- tai biodynaamista Demeter-
tuotantoa lähituottajilta sekä erilaisista reilun 
kaupan kehitysprojekteista.

Kokonaisuus on avainsana
Ar vostamme tuotteen jokaista yksittäistä 
ainesosaa, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että 
vasta kaikki aineet yhdessä tekevät tuotteistamme 
erityisiä ja ainutlaatuisia. Me tarkastelemme ihoa 
kokonaisvaltaisesti ja tiedämme, että tuotteiden 
iholle antamat vahvistavat ja tasapainottavat virikkeet 
vaikuttavat koko elimistöön. Näiden impulssien 
luomiseksi tutkimme solujen uusiutumisjaksoja, 
tarkkailemme raaka-aineidemme viljelyn, kasvun 

ja keräämisen kiertokulkua sekä valmistamme 
kasviuutteet kehittämämme rytmisen menetelmän 
mukaisesti. 

Valtava rohtokasvitietous
WALAn rohtokasvitietous on karttunut jatkuvasti siitä 
lähtien, kun Rudolf Hauschka ryhtyi 1920-luvulla 
etsimään menetelmää, jolla voitaisiin valmistaa 
lääkeaineita luonnonmukaisesti ilman alkoholia. 
Tietoa vaalitaan, ja se karttuu jatkuvasti. 

Lääkekasvien parissa työskentely on WALAlla lähes 
aina käsityötä. Kaikki tuotteet valmistetaan tehtaan 
perustajan, Rudolf Hauschkan kehittämällä, rytmiin 
perustuvalla menetelmällä. Tuotteet jakaantuvat 
kolmeen ryhmään: WALA luonnonlääkkeet , 
Dr. Hauschka kosmetiikka ja Med-erityishoitotuotteet. 
Myös värikosmetiikka, kuten luomivärit ja huulipunat 
sisältävät rytmisesti valmistettuja kasviuutteita esim. 
masmaloa ja taikapähkinää. Värikosmetiikassakin 
painotetaan sisäisen ja ulkoisen kauneuden välisen 
tasapainon tärkeyttä. 

Kunnioita ihon 
viisautta 

Kallisarvoiset raaka-aineet. Terveyttä edistävä tieto. 
Luottamus sisäiseen voimaan. 
Rytmi ja tasapaino = kauneus. 

Dr. Hauschka kosmetiikan erityispiirteet
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Luonnonkosmetiikan pioneerit
Kasviuutteiden lisäksi Dr. Hauschka kosmetiikan erikoisuuksia ovat laadukkaat öljyt ja vahat, sekä jokaisen 
tuotteen reseptin mukaisesti valitut muut luonnosta peräisin olevat raaka-aineet, kuten piimaa, mineraalivesi, 
mantelijauho, silkki tai mineraalipigmentit. Kaikki kosmetiikkatuotteemme on sertifioitu luonnonkosmetiikan 
BDIH-merkillä tai kansainvälisellä luonnon- ja luomukosmetiikan NATRUE merkillä. Voit luottaa siihen, että 
tuotteemme eivät sisällä synteettisiä hajusteita, väri- eikä säilöntäaineita. 

Tutustu kokonaisvaltaiseen hoitokonseptiimme ja tunne elämän rytmit omassa kehossasi.

Dr. Hauschka kosmetiikan erityispiirteet

Parfyymin valmistusta WALAn laboratoriossa

Ruusunterälehtiuutos
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Dr. Hauschka öljyjä ja kylpyaineita
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WALA on toiminut aina kestävän kehityksen 
mukaisesti; jo silloin, kun itse käsitettä ei ollut 
olemassa. Juuri luonnon kiertokulun vaikutus ja 
elinvoimaisten, kemiallisesti käsittelemättömien 
raaka-aineiden voima tekevät Dr. Hauschka 
tuotteista ainutlaatuisia. Yrityksenä WALA on kuin 
hedelmällinen puutarha: työtä tehdään huolella ja 
vastuuntuntoisesti vuoden aikojen ja luonnon rytmin 
mukaan. Käsityöhön panostetaan ja kompostille 
annetaan yhtä suuri arvo kuin sen avulla saatavalle 
runsaalle sadolle.

Arkielämä on kestävän kehityksen mittari
Ympäristön säilyttäminen ei ole pelkkää sanahelinää. 
Ympäristön huomioon ottaminen on kaiken 
tekemisen takana ja siitä syntyy WALAn korkea laatu.

 › Raaka-aineet saadaan suurelta osin tarkkailluilta 
luomu- ja biodynaamisilta Demeter-viljelmiltä 
sekä erilaisista kehitysprojekteista.

 › Aineen elämänkaari huomioidaan etukäteen. 
Näin hoidetaan esim. sadeveden talteenotto 
ja vedenpuhdistus, valitaan kierrätettävät 

pakkausmateriaalit ja kompostoidaan tuotannossa 
syntyvä ylimääräinen kasviaines.

 › Luonnonvaroja säästetään suunnitelmallisesti: Jo 
vuosien ajan sähkö on ollut 100 prosenttisesti 
ekovirtaa. WALA säästää ostolämpöä kierrättämällä 
sitä. Maaperän vakaata lämpöä hyödynnetään 
ilmastoinnissa. Työsuhde-etuna tar jotaan 
polkupyöriä, ja kimppakyytien ohella tuetaan 
työmatkaliikennettä julkisilla kulkuvälineillä. 

Puutarha on todella olemassa
WALAn sydän sykkii hurmaavassa puutarhassa, 
joka alkaa heti Eckwäldenin päärakennuksen takaa. 
Reilun 4,5 hehtaarin alalla viljellään biodynaamisesti 
noin 150 erilaista lääke- ja hyötykasvia. Työssä 
vaalitaan yhtä lailla jalostettuja ruusuja kuin 
vaatimattomia niittykasveja, sillä niissä on voimaa. 
Esim. kaunokaisesta Dr. Hauschka kosmetiikkaan 
saadaan ihon aineenvaihduntaa vilkastuttava 
ainesosa. Viljeltävien kasvien siemenet tuotetaan 
ja taimet kasvatetaan itse. Sadonkorjuun aikaan 
töitä on paljon. Silloin WALAn eri osastoilta siirtyy 
työntekijöitä puutarhaan auttamaan.

Yritys kuin 
hedelmällinen 

puutarha 

Kestävä kehitys

Kylvö ja korjuu. Luonnon kunnioitus ja suojelu. 
Tänään ja tulevaisuudessa. 
Vastuunkanto on jokaisen tehtävä. 
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Kestävää yhteistyötä maailmanlaajuisesti
WALA tukee myös maapallon hyvinvointia ekologisin ja sosiaalisin yhteistyöhankkein. Mm. karitevoi saadaan 
luomutarkkailunalaiselta keruualueelta Burkina Fasosta ja kallisarvoinen damaskonruusuöljy Afganistanista. 
WALA tarjoaa ruusutarhojen hoidon avulla vaihtoehdon oopiumin tuottamiselle noin 400 maatilatyöläiselle 
Welthungerhilfe-nimisen avustusjärjestön kanssa.

Me kaikki, tuotteiden käyttäjät mukaan lukien, voimme säilyttää Maan terveenä demeter-hengen mukaisesti 
tulevillekin sukupolville.

Yrityksemme juuret ovat  
WALAn rohtokasvipuutarhassa 

Kompostointia talvisessa  
WALAn rohtokasvipuutarhassa

WALAn rohtokasvipuutarhassa viihtyy  
kasveja joka puolelta maailmaa,  

esim. pohjoisamerikkalainen tähkäkimikki.
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Kun katsoo peiliin, näkyy sieltä muutakin kuin tutut 
kasvot. Iho, huulet ja silmät puhuvat omaa kieltään. 
Jos katsoo tarkkaan, niistä voi nähdä, jos olo ei ole 
tasapainoinen. Vastaavasti ne suorastaan säteilevät, 
kun olo on hyvä. 
Näin WALA näkee asian. Ja näin Dr. Hauschka 
asiantuntija katsoo asiakastaan. Käsityksemme 
mukaan kasvoja ei voi tarkastella erillään kehosta, 
kehoa erillään mielialasta eikä sisintä erillään 
ulkoisista vaikutteista. Kasvojenhoito Dr. Hauschkan 
tapaan vaikuttaa pintaa syvemmälle.

Ihosta yleisesti
Iho on joustava, vahva ja samalla herkkä elin! Iho 
reagoi aina yksilöllisesti. Eri päivinä, eri seuduilla, 
eri vuodenaikoina ja eri elämänvaiheissa tarvitaan 
kulloiseenkin tilanteeseen sopivia hoito-ohjeita. 
Dr. Hauschkalla puhutaan siksi muuttumattomien 

ihotyyppien sijaan erilaisista ihon kunnoista. Kukaan 
ei ole pysyvästi kuiva- tai sekaihoinen. 

Jokaisella on taipumus johonkin ihotyyppiin, 
mutta ihon kunto vaihtelee elämänvaiheiden 
mukaan. Esimerkiksi Kvittenvoide sopii normaalille 
iholle suurimman ajan vuodesta, mutta kun iho 
tuntuu herkemmältä, sen sijasta voi välillä käyttää 
Ruusuvoidetta. 

Dr. Hauschka kasvojenhoitotuotteet ovat yhtä 
monipuolisia kuin sinäkin. Kallisarvoiset raaka-
aineet antavat ihollesi virikkeitä uudistua omin 
voimin riippumatta siitä, millainen ihosi kunto eri 
elämänvaiheissa on.

Luonnollinen tasapaino on tavoittelemisen arvoinen 
asia.

Luonnollista kauneutta.  
Hyvin hoidettu iho.

Yksilölliset ja ainutlaatuiset,  
aidot ja ilmeikkäät kasvot. 

Kasvot, jotka kertovat elämänilosta.

Kasvojenhoito
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Ihonhoito,  
joka mukailee elämän rytmejä

Iho päivällä – iho yöllä
Ihon tehtävä on päivällä aivan toinen kuin yöllä. Päivisin iho suuntautuu ulospäin: se sallii ulkomaailman 
suoran kosketuksen, mutta asettaa sille myös rajat. Yöllä ihon ei tarvitse torjua ulkoisia vaikutteita. Silloin 
se käyttää voimiaan uudistumiseen. Dr. Hauschka kunnioittaa tätä rytmiä ja tukee sitä ainutlaatuisella 
hoitomenetelmällään.
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SUOJAAVA HOITO

 

 PUHDISTUS
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IHONHOITO AAMUISIN
puhdistaa ja vahvistaa ihon sekä 

suojaa sen päivän ajaksi.

IHONHOITO ILTAISIN
puhdistaa ja vahvistaa ihon sekä virkis-

tää sen omia voimia yöllä.
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Perusihonhoito päivällä ja yöllä
Dr. Hauschka kasvojenhoitomenetelmä tukee 
ihoasi ympäri vuorokauden. Siihen sisältyy kolme 
vaihetta aamuisin ja iltaisin. Aamuisin iho ensin 
puhdistetaan ja vahvistetaan kasvovedellä tai 
seerumilla. Sen jälkeen iho tarvitsee sen tarpeita 
vastaavan päivävoiteen, joka suojaa ympäristön 
rasituksilta, tuulelta ja säältä. Yön aikana ihon 
annetaan sen sijaan nauttia rasvattomasta hoidosta, 
jotta se voi hengittää vapaasti, rakentua ja uudistua. 
Kaikki Dr. Hauschka yöhoitotuotteet antavat iholle 
luonnollisia uusiutumisprosesseja tukevia impulsseja, 
jotta se on aamulla herätessäsi terve ja virkistynyt. 

Hoitokuurin aika
Ampulli- ja tehokuurit tukevat ihosi 28-päiväistä 
uusiutumiskiertoa. Ne antavat impulsseja ja 
muistuttavat ihoa sen uusiutumisprosesseista, 
normalisoivat ihon toimintoja ja palauttavat sen 
luonnollisen tasapainon.

Ylimääräinen annos hoivaa
Kerran tai kaksi viikossa ihosi saa nauttia 
täydentävästä, erityisen intensiivisestä hoidosta. 
Syväpuhdistavat Kasvohöyrykylpy ja Savinaamio 
valmistavat ihoa nauttimaan erilaisista hoitavista 
kasvonaamioista, jotka on kehitetty juuri sinun ihosi 
tarpeisiin.
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Mitkä tuotteet sopivat ihosi tämänhetkiselle kunnolle? Tutustu hoitosuunnitelmiimme, joiden pohjalta  
on hyvä aloittaa. Dr. Hauschka kosmetologisi laatii sinulle mielellään henkilökohtaisen hoitosuunnitelman. 

PÄ
IV

Ä
YÖ

Normaali iho
Raikas, samettinen, ruusuinen, kiinteä, pienihuokoinen, T-alue terve tai vain vähän rasvainen, ei epäpuhtauksia

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide Kasvovesi Yöseerumi

Puhdistusvoide Kasvovesi Kvittenvoide

PE
RU

SH
O

IT
O

KU
UR

I
TE

H
O

H
O

IT
O

Kasvohöyrykylpy Savinaamio Kiinteyttävä naamio tai  
Kirkastava naamio

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide Ihokuuri N

Puhdistusvoide Kasvovesi Kvittenvoide

PÄ
IV

Ä
YÖ

PÄ
IV

Ä
YÖ

Kuiva iho
Pienihuokoinen, rasvaa/kosteutta kaipaava iho, ennenaikaisia ryppyjä muodostava iho, kiristävä, kalvakka iho

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide Kasvovesi Yöseerumi

Puhdistusvoide Kasvovesi Kosteusvoide ja/tai 
Ruusuvoide

PE
RU

SH
O

IT
O

KU
UR

I
TE

H
O

H
O

IT
O

Kasvohöyrykylpy Savinaamio
Kirkastava naamio, 

Kiinteyttävä naamio tai 
Suojaava naamio

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide Ihokuuri N

Puhdistusvoide Kasvovesi

PÄ
IV

Ä
YÖ

Kosteusvoide ja/tai 
Ruusuvoide
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PÄ
IV

Ä
YÖ

Herkkä sekaiho
Ärtynyt, punoittava, rasvainen T-alue, suurihuokoinen, mahdollisesti epäpuhtauksia, poskien alue kuiva

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide Tasapainottava kasvovesi Yöseerumi

Puhdistusvoide Tasapainottava kasvovesi Melissa päivävoide

PE
RU

SH
O

IT
O

KU
UR

I
TE

H
O

H
O

IT
O

Kasvohöyrykylpy Savinaamio Rauhoittava naamio tai  
Kirkastava naamio

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide

Ihokuuri S tai 
Tehokuuri herkälle iholle

Puhdistusvoide Ihokuuri S tai 
Tehokuuri herkälle iholle Melissa päivävoide

PÄ
IV

Ä
YÖ

PÄ
IV

Ä
YÖ

Herkkä iho
Punoittava, laikukas, ohut iho, mahdollisesti myös jatkuvasti punoittava poskien/nenän alue (näkyviä verisuonia), kutiseva, hilseilevä

Puhdistusemulsio 
(myös meikinpoistoaineena) Kasvovesi Yöseerumi

Puhdistusemulsio Kasvovesi Kevyt ruusuvoide tai  
Ruusuvoide

PE
RU

SH
O

IT
O

KU
UR

I
TE

H
O

H
O

IT
O

Kasvohöyrykylpy Savinaamio

Puhdistusemulsio 
(myös meikinpoistoaineena)

Ihokuuri S tai  
Tehokuuri herkälle iholle

Puhdistusemulsio Ihokuuri S tai  
Tehokuuri herkälle ihollePÄ

IV
Ä

YÖ

Rauhoittava naamio,  
Kirkastava naamio tai 

Suojaava naamio

Kevyt ruusuvoide tai  
Ruusuvoide
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PÄ
IV

Ä
YÖ

Sekaiho
T-alue epäpuhdas, suurihuokoinen, nopeasti rasvoittuva, poskien alue kuiva

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide Tasapainottava kasvovesi Yöseerumi

Puhdistusvoide Tasapainottava kasvovesi Kosteusvoiteen ja  
Kasvoöljyn sekoitus

PE
RU

SH
O

IT
O

KU
UR

I
TE

H
O

H
O

IT
O

Kasvohöyrykylpy Savinaamio Kirkastava naamio

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide

Ihokuuri N, Tasapainottava tehokuuri (< 25) 
tai Tasapainottava tehokuuri (+25)

Puhdistusvoide Tasapainottava kasvovesi* Kosteusvoiteen ja  
Kasvoöljyn sekoitusPÄ

IV
Ä

YÖ

* Korvaa tehokuurin aikana Tasapainottava kasvovesi aamuisin Tasapainottavalla tehokuurilla (< 25) tai Tasapainottavalla tehokuurilla (+25).

PÄ
IV

Ä
YÖ

Epäpuhdas, rasvainen iho
Suurihuokoinen, nopeasti rasvoittuva, epäpuhtauksia

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide Tasapainottava kasvovesi Yöseerumi

Puhdistusvoide Tasapainottava kasvovesi Kasvoöljy

PE
RU

SH
O

IT
O

KU
UR

I
TE

H
O

H
O

IT
O

Kasvohöyrykylpy Savinaamio Kirkastava naamio

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide

Puhdistusvoide Tasapainottava kasvovesi* Kasvoöljy

PÄ
IV

Ä
YÖ

* Korvaa tehokuurin aikana Tasapainottava kasvovesi aamuisin Tasapainottavalla tehokuurilla (< 25) tai Tasapainottavalla tehokuurilla (+25).

Ihokuuri N, Tasapainottava tehokuuri (< 25) 
tai Tasapainottava tehokuuri (+25)
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* Korvaa tehokuurin aikana Kasvovesi ja Uudistava seerumi aamuisin Uudistavalla tehokuurilla + tai Tehokuuri Spezialilla.

PÄ
IV

Ä
YÖ

Ikääntyvä iho
Ihon elastisuus heikkenee, muodostuu ryppyjä, kuivuus lisääntyy, poskien/nenän alue 
(näkyviä verisuonia) saattaa punoittaa jatkuvasti, iho ohenee, pigmenttiläiskiä (vaihdevuosista tai iästä johtuen)

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide Kasvovesi Uudistava 

seerumi

Puhdistusvoide Uudistava 
seerumiKasvovesi

PE
RU

SH
O

IT
O

KU
UR

I
TE

H
O

H
O

IT
O

Kasvohöyrykylpy Savinaamio
Kiinteyttävä naamio
Kirkastava naamio, 

Rauhoittava naamio tai 
Suojaava naamio

Puhdistusemulsio (meikinpoistoaine)
Puhdistusvoide

PÄ
IV

Ä
YÖ Ihokuuri N, Uudistava tehokuuri + tai Tehokuuri Spezial

Uudistava 
päivävoide

Puhdistusvoide Uudistava 
seerumi*Kasvovesi* Uudistava 

päivävoide
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Kasvojen hellävarainen, mutta tehokas puhdistus 
edistää ihon tervettä uudistumisrytmiä. Se kirkastaa 
ja vapauttaa ihon ja muodostaa kokonaisvaltaisen 
Dr. Hauschka ihonhoidon perustan. Ihosolukko 
puhdistuu kunnolla, ja iho kirkastuu havaittavasti. 
Ihon väri on terve ja ruusuinen. 

Dr. Hauschka kosmetiikka ei sisällä tensidejä. Tuotteet 
tukevat ihon normaalia toimintaa. Tärkeintä on 
kasvojen säännöllinen puhdistus aamuin illoin 

Puhdistusvoiteen tai Puhdistusemulsion avulla. Se 
valmistaa ihon hellästi seuraavia hoitovaiheita varten. 
Ihomme hengittää taas vapaasti ja myös me itse 
tunnemme itsemme vapautuneiksi, mikä on 
luonnollisen kauneuden edellytys. 

Vinkki
Kaikille ihon kunnoille sopivien Kasvohöyrykylvyn 
ja Savinaamion avulla kasvot syväpuhdistetaan aika 
ajoin epäpuhtauksista (ks. s. 47). 

Puhdistus auttaa ihoa  
voimaan paremmin

Puhdistus

Mantelijauhoa – Prunus dulcis
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Puhdistusvoide
kasvojen päivittäiseen syväpuhdistukseen

Puhdistusvoide tekee ihosta puhtaan ja raikkaan. Pehmeästi 
puhdistava voide soveltuu kaikille ihon kunnoille aamuin 
illoin käytettäväksi peruspuhdistustuotteeksi. Se säilyttää 
ihon luonnollisen suojakerroksen ja valmistaa ihon seuraavia 
hoitotuotteita varten. Kehäkukan, kamomillan, mäkikuisman, 
masmalon ja mantelin yhdistelmä palauttaa ihon rasvatasapainon 
sekä elävöittää ja kirkastaa ihoa hellävaraisesti. Puhdistusvoide 
vaikuttaa ihohuokosia supistavasti. Mantelijauhon voidemaisuuden 
ansiosta kallisarvoisten rohtokasviuutteiden puhdistavat ja hoitavat 
ominaisuudet pääsevät vaikuttamaan suoraan ihoon.

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle.

Käyttö
Kostuta kasvot hyvin lämpimällä vedellä aamuin ja illoin. Ota 
1–2 cm Puhdistusvoidetta kämmenelle, lisää hieman vettä ja 
sekoita. Painele voide molemmin käsin kasvoille alkaen otsalta 
alas ja keskeltä kasvojen sivuille. Vältä silmienympärystä. 
Kostuta kädet uudelleen ja painele puhdistusvoidetta kevyesti 
kasvoille. Toista toimenpide muutamia kertoja. Älä hankaa 
tai käytä Puhdistusvoidetta kuorintavoiteen tavoin. Poista 
Puhdistusvoide lopuksi runsaalla lämpimällä vedellä ja 
viimeistele puhdistus viileällä vedellä. Käytä herkälle iholle 
ainoastaan lämmintä vettä. 

Vinkki
Rasvatasapainoa palauttavien ominaisuuksiensa ansiosta 
Puhdistusvoide valmistaa ihon parhaalla mahdollisella tavalla 
Dr. Hauschka rasvattomia yöhoitotuotteita varten.

Ainesosaluettelo
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Meal, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Alcohol, Arachis Hypogaea Oil, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Malpighia Punicifolia Fruit 
Extract, Xanthan Gum, Lecithin, Algin.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Puhdistusemulsio
hellävarainen puhdistusemulsio säilyttää 
ihon luontaisen suojan, meikin poistoon

Puhdistusemulsio irrottaa lian ja meikin iholta ja hoitaa 
hellävaraisesti. Herkälle iholle puhdistusemulsio soveltuu 
kasvojen peruspuhdistustuotteeksi aamuin ja illoin. Se 
valmistaa ihon seuraavia hoitovaiheita varten. Masmalon, 
jojobaöljyn ja manteliöljyn yhdistelmä säilyttää ihon luontaisen 
suojakerroksen. 

Ihon kunto
Kuivalle, herkälle ja normaalille iholle. Soveltuu meikinpoistoon 
jokaiselle ihon kunnolle. 

Käyttö
Levitä puhdistusemulsio aamuin ja illoin tasaisesti kostutetuille 
kasvoille ja poista sitten vedellä, puhdistussienellä tai 
lämpimällä, kostealla pyyhkeellä. Poista silmämeikit kostealla 
vanulapulla, jolle on lisätty hieman Puhdistusemulsiota.

Vinkki
Erityisen tehokkaan puhdistuksen saat käyttämällä 
meikinpoiston jälkeen Puhdistusvoidetta. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Alcohol, Anthyllis Vulneraria Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Glycerin, Lactobacillus/Oat/Rye/
Wheat Seed Extract Ferment, Cetearyl Alcohol, Bentonite, Lecithin, Xanthan Gum, 
Hydrolyzed Wheat Gluten, Parfum*, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Puhdistus
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Ihosta näkee, mitä sisällämme tapahtuu, mutta 
ihon kautta jokainen meistä on myös yhteydessä 
ympäristöönsä. Iho mm. suojaa ulkoisilta rasituksilta, 
sopeuttaa kehon lämpötilanvaihdoksiin ja toimii 
tuntoelimenä. Näiden ihon perustehtävien tukemiseksi 
vahvistava hoitovaihe on hyväksi. 

Dr. Hauschka kasvovedet vahvistavat ihon omaa 
toimintaa. Niitä käytetään aamuin ja illoin ihon 
puhdistuksen jälkeen. Kasvoveden levittäminen 
kasvoille on hetkellinen, tehokas hoitorituaali. 

Niiden sisältämät rohtokasvit, kuten taikapähkinä 
ja masmalo, vilkastuttavat ihon aineenvaihduntaa. 
Rasvattomuuden ansiosta iho hengittää, on kirkas, 
kuulas ja ruusuinen. 
Ihon sisäiseen voimaan kannattaa luottaa. Kasvovesi 
valmistaa ihoa hellävaraisesti ja tehokkaasti 
vastaanottamaan päivä- tai yöhoitotuotteet. 

Vinkki
Virkistä itseäsi Dr. Hauschka Kasvovedellä aika ajoin. 
Se piristää varsinkin hellepäivinä.

Kun iho kaipaa tukea
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Kasvovesi
aktivoi ja vahvistaa ihoa

Kasvovesi elvyttää ihon luonnollisia toimintoja hellävaraisesti. 
Se kirkastaa ja elävöittää ihoa. Kasvovesi on erinomainen 
vahvistava perushoitotuote normaalille, kuivalle, herkälle ja 
uusiutumista kaipaavalle iholle. Taikapähkinän ja masmalon 
yhdistelmä aktivoi ihon aineenvaihduntaa ja saa ihon 
tuntumaan raikkaalta ja elinvoimaiselta. Kasvovesi säätelee 
kosteustasapainoa ja tukee ihon uusiutumisvoimia. 

Ihon kunto
Normaalille, kuivalle ja herkälle iholle.

Käyttö
Kasvovesi suihkutetaan aamuin ja illoin puhdistetuille kasvoille 
ja painellaan kevyesti käsillä ihoon. 

Vinkki
Virkistävä Kasvovesi soveltuu miehille parranajon jälkeen.

Ainesosaluettelo
Aqua, Anthyllis Vulneraria Extract, Alcohol, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, 
Parfum*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Citral*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Tasapainottava kasvovesi
ihoa kirkastava ja hoitava kasvovesi

Tasapainottava kasvovesi elvyttää ihon luonnollisia 
toimintoja hellävaraisesti. Se kirkastaa ja elävöittää ihoa. Se 
on erinomainen vahvistava perushoitotuote epäpuhtaalle, 
suurihuokoiselle ja rasvaiselle iholle. Rohtokasvien kuten 
masmalon, kehäkukan ja köynnöskrassin yhdistelmä tasoittaa 
liiallista talintuotantoa ja rauhoittaa tulehtuneita ihoalueita. 
Tasapainottava kasvovesi säätelee kosteustasapainoa ja tukee 
ihon uusiutumisvoimia.

Ihon kunto
Epäpuhtaalle, suurihuokoiselle ja rasvaiselle iholle sekä 
sekaiholle.

Käyttö
Tasapainottava kasvovesi suihkutetaan aamuin ja illoin 
puhdistetuille kasvoille ja painellaan kevyesti käsillä ihoon. 

Vinkki
Tasapainottava kasvovesi soveltuu ärtyneen ihon partavedeksi. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Alcohol, Anthyllis Vulneraria Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem Extract, Aesculus Hippocastanum Bark Extract, 
Echinacea Pallida Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Bellis Perennis 
Flower Extract, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Lactic Acid.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Vahvistaminen



24 Kasvojenhoito päivällä

Suojaa päiväksi

Kylmyys, kuumuus, sade tai lumi, stressi ym. ulkoiset 
tekijät rasittavat ihoa päivällä. Siksi se tarvitsee 
suojaa. Suojaus on kolmas hoitotoimenpide ihon 
puhdistuksen ja nestemäisen, kasvoja vahvistavan 
virkistyksen jälkeen. 
Dr. Hauschka päivävoiteet suojaavat ihoa tehokkaasti. 
Kallisarvoiset kasviuutteet auttavat ihoa ylläpitämään 
luonnollisen kosteustasapainon. Voiteiden 
korkealaatuiset kasviöljyt ja vahat imeytyvät ihoon. 
Ne suojaavat, mutta eivät estä ihoa hengittämästä. 
Päiväkäyttöön tarkoitettuja kasvovoiteita on 
erilaisia käyttäjien tarpeiden mukaan. Dr. Hauschka 

kosmetiikan tehtävä on saada iho aktiiviseksi ja 
uudistumaan sisäisen elinvoimansa avulla riippumatta 
ihon kulloisestakin kunnosta. 

Vaali ja hoivaa ihoasi, se on sen ansainnut. Aloita 
jokainen päivä rentoutuneena ja hyvin suojattuna.

Vinkki
Erilaiset hoito-ohjelmat löydät sivulta 16 alkaen. 
Ikääntyvälle iholle parhaiten soveltuvat hoitotuot-
teet löydät uudistavasta ihonhoitotuotteiden sarjasta 
alkaen sivulta 50.
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Kasvoöljy
liiallista rasvantuotantoa kasvoilla säätelevä hoitoöljy

Kasvoöljy välittää iholle selkeän viestin: sen tulee vähentää 
rasvantuotantoaan. Säännöllisesti käytettynä Kasvoöljy tuo 
esiin ihon luonnollisen kauneuden. Porkkanan, manteliöljyn, 
kehäkukan ja neemin yhdistelmä säätelee ihon toimintaa ja 
rauhoittaa tulehduksia iholla. Kallisarvoiset öljyuutteet auttavat 
normalisoimaan ihon talintuotannon, jolloin ihohuokoset 
supistuvat. 

Ihon kunto
Rasvaiselle ja epäpuhtaalle iholle.

Käyttö 
Levitä aamulla puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen kasvoille, 
kaulalle ja tarvittaessa myös dekolteelle. Jos sinulla on 
sekaiho, lisää Kosteusvoiteeseen muutama tippa Kasvoöljyä, 
niin saat ihanteellisen päivävoiteen. Sekoita molemmat aineet 
kämmenelläsi ja levitä kasvoille (vältä silmänympärystä). 
Iltaisin puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen suosittelemme 
valitsemaan rasvattomaksi perusihonhoitotuotteeksi jonkin 
Dr. Hauschka seerumeista. Dr. Hauschka ampullikuurit sopivat 
impulsseja antavaksi 28 päivän hoitokuuriksi. 

Vinkki
Kasvoöljyä voidaan käyttää kaikille ihon kunnoille päivävoiteen 
päällä suojaamaan ihoa kylmyydeltä. 

Ainesosaluettelo
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Arachis Hypogaea Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Hypericum Perforatum 
Flower/Leaf/Stem Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Triticum Vulgare Bran Extract, Parfum*, Linalool*, Citronellol*, 
Citral*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Limonene*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, 
Lecithin, Theobroma Cacao Seed Butter. 
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kosteusvoide
aktivoiva päivävoide kuivalle iholle

Kosteusvoide palauttaa ihon kirkkauden. Kallisarvoisia 
kasviuutteita ja öljyjä sisältävä kevyt voide aktivoi ihon 
luonnollista rasvan- ja kosteudenmuodostusta ja tekee ihosta 
terveen värisen ja pehmeän. Se on ihanteellinen päivävoide 
kuivalle iholle ja elävöittää jopa kalpean ihon. Rohtokasveja 
kuten masmaloa, taikapähkinää ja porkkanaa sisältävä voide 
tekee ihosta elinvoimaisen. Öljyuutteet ja kasviöljyt palauttavat 
ihon lipiditasapainon. 

Ihon kunto
Kosteutta kaipaavalle, kuivalle iholle.

Käyttö
Levitä aamulla puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen 
tasaisesti kasvoille, kaulalle ja tarvittaessa myös dekolteelle. 
Jos sinulla on sekaiho, lisää Kosteusvoiteeseen muutama 
tippa Kasvoöljyä, niin saat ihanteellisen päivävoiteen. Sekoita 
molemmat aineet kämmenelläsi ja levitä kasvoille (vältä 
silmänympärystä). Kosteusvoide sopii meikin pohjustukseen. 
Iltaisin puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen suosittelemme 
valitsemaan rasvattomaksi perusihonhoitotuotteeksi jonkin 
Dr. Hauschka seerumeista. Dr. Hauschka ampullikuurit sopivat 
impulsseja antavaksi 28 päivän hoitokuuriksi. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Alcohol, Hamamelis 
Virginiana Bark/Leaf Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, 
Daucus Carota Sativa Root Extract, Arachis Hypogaea Oil, Helianthus Annuus Seed 
Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Glycerin, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Lecithin, Triticum Vulgare Bran Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Parfum*, Limonene*, Linalool*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Geraniol*, Citronellol*, 
Citral*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Algin, Xanthan Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kasvojenhoito päivällä
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Kvittenvoide
raikas päivävoide suojaa ihoa

Kvittenvoiteella on virkistäviä ja hoivaavia ominaisuuksia. 
Se suojaa ihoa ympäristön vaikutuksilta ja palauttaa ihon 
kosteustasapainon. Kvittenvoide soveltuu normaalin ja 
ongelmattoman ihon päivittäiseen hoitoon. Suojaava 
ja hengittävä kvittenvaha suojaa ihoa ja ylläpitää sen 
kosteustasapainoa. Kvittenin, jojoban, aprikoosin ja avokadon 
yhdistelmä vahvistaa ihoa. Kvittenvoide on luonnon esimerkin 
mukainen laadukkaiden öljyjen, vahojen ja rohtokasviuutteiden 
tasapainoinen yhdistelmä.

Ihon kunto
Normaalille iholle.

Käyttö 
Levitä aamulla puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen tasaisesti 
kasvoille, kaulalle ja tarvittaessa myös dekolteelle. Kvittenvoide 
sopii meikin pohjustukseen. Iltaisin puhdistuksen ja 
vahvistuksen jälkeen suosittelemme valitsemaan rasvattomaksi 
perusihonhoitotuotteeksi jonkin Dr. Hauschka seerumeista. 
Dr. Hauschka ampullikuurit sopivat impulsseja antavaksi  
28 päivän hoitokuuriksi.

Vinkki
Kun iho tarvitsee välikausina ja talvella lisäkosteutusta, voit 
käyttää Kosteusvoidetta Kvittenvoiteen alla.

Ainesosaluettelo
Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Pyrus Cydonia Seed 
Extract, Alcohol, Daucus Carota Sativa Root Extract, Glycerin, Butyrospermum Parkii 
Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Cetearyl Alcohol, Persea 
Gratissima Oil, Althaea Officinalis Leaf Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cera 
Alba, Pyrus Cydonia Peel/Fruit Cera, Lysolecithin, Bentonite, Hamamelis Virginiana 
Bark/Leaf Extract, Parfum*, Citral*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*, 
Eugenol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Xanthan Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Melissa päivävoide
tasapainottava päivävoide hillitsee kiiltoa sekaiholla

Melissa päivävoide rauhoittaa ihoa ja palauttaa sen luonnollisen 
tasapainon. Sitruunamelissa on rakenteeltaan hyvin keskiöity 
kasvi. Sen tasapainottavat ominaisuudet kirkastavat ihoa 
ja hillitsevät rasvaisten alueiden kiiltoa, samalla kun voide 
kosteuttaa ihon kuivia alueita. Melissa päivävoide hoitaa 
ihanteellisesti kuivuudesta, kiillosta ja punoituksesta kärsivää 
herkkää sekaihoa. Tapiokatärkkelys tekee ihosta tasaisen 
ja mattapintaisen. Rohtokasvien kuten sitruunamelissan, 
kaunokaisen, masmalon, taikapähkinän ja porkkanan 
yhdistelmä tasapainottaa ja rauhoittaa herkkää ihoa.

Ihon kunto
Herkälle sekaiholle.

Käyttö
Levitä aamulla puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen tasaisesti 
kasvoille, kaulalle ja tarvittaessa myös dekolteelle. Melissa 
päivävoide sopii meikin pohjustukseen. Iltaisin puhdistuksen ja 
vahvistuksen jälkeen suosittelemme valitsemaan rasvattomaksi 
perusihonhoitotuotteeksi jonkin Dr. Hauschka seerumeista. 
Dr. Hauschka ampullikuurit sopivat impulsseja antavaksi  
28 päivän hoitokuuriksi.

Vinkki
Jos sinulla on epäpuhtauksiin taipuvainen iho, käytä 
päivävoiteena Kirkastavaa naamiota, johon lisäät muutaman 
tipan Kasvoöljyä.

Ainesosaluettelo
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Alcohol, Glycerin, Manihot Utilissima Starch, 
Cocos Nucifera Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem 
Extract, Arachis Hypogaea Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus Armeniaca 
Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Bellis Perennis Flower Extract, Tropaeolum 
Majus Flower/Leaf/Stem Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Cetearyl 
Alcohol, Triticum Vulgare Bran Extract, Daucus Carota Sativa Root Extract, Parfum*, 
Citral*, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Linalool*, Hectorite, Lysolecithin, Xanthan 
Gum, Coco-Glucoside, CI 77947.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kasvojenhoito päivällä
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Kevyt ruusuvoide
tasapainottava päivävoide herkälle iholle

Kevyt ruusuvoide suojaa ulkoisilta vaikutuksilta sekä 
tasapainottaa ihoa ja tasoittaa sen sävyä. Kevyt ruusuvoide 
on ihanteellinen päivävoide herkälle sekä normaalille, 
kuivalle ja ärtyneelle iholle. Rohtokasvien kuten ruusun, 
rohtosalkoruusun ja masmalon yhdistelmä vahvistaa ihoa ja 
tukee sen elinvoimaisuutta. Kallisarvoinen ruusuvesi, ruusuvaha 
ja ruusun uutteet tasapainottavat ja elävöittävät ihoa. Avokado, 
rohtosalkoruusun juuri, seesami- ja manteliöljy auttavat ihoa 
ylläpitämään kosteustasapainoa. Ruusun virkistävät voimat 
siirtyvät iholle jättäen sille miellyttävän tunteen. 

Ihon kunto
Herkälle iholle.

Käyttö 
Levitä aamulla puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen tasaisesti 
kasvoille, kaulalle ja tarvittaessa myös dekolteelle. Kevyt 
ruusuvoide sopii meikin pohjustukseen. Iltaisin puhdistuksen ja 
vahvistuksen jälkeen suosittelemme valitsemaan rasvattomaksi 
perusihonhoitotuotteeksi jonkin Dr. Hauschka seerumeista. 
Dr. Hauschka ampullikuurit sopivat impulsseja antavaksi  
28 päivän hoitokuuriksi.

Vinkki
Talvella suosittelemme hoitamaan ihoa koostumukseltaan 
runsaammalla Ruusuvoiteella. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Sesamum Indicum Seed Oil, Alcohol, Althaea Officinalis Root Extract, Rosa 
Damascena Flower Water, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetearyl Alcohol, Bentonite, 
Cera Alba, Helianthus Annuus Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Lysolecithin, Rosa Canina 
Fruit Extract, Triticum Vulgare Bran Extract, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum*, 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Limonene*, Citral*, Farnesol*, Eugenol*, Xanthan 
Gum, Rosa Damascena Flower Cera.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Ruusuvoide
täyteläinen päivävoide suojaa tehokkaasti kasvojen ihoa

Ruusuvoide on Dr. Hauschka -kosmetiikkatuotteiden klassikko, 
joka hyödyntää ruusun monipuolisia ominaisuuksia. Se hoitaa 
ja suojaa kuivaa, herkkää sekä punoitukseen ja couperosaan 
taipuvaista ihoa. Jaloruusun terälehdistä ja villiruusun 
marjoista saatavat kallisarvoiset uutteet tasapainottavat ihoa ja 
vahvistavat sen rakennetta. Karitevoi, ruusuvaha ja avokadoöljy 
suojaavat ihoa kuivumiselta. Rohtokasvien kuten ruusun, 
rohtosalkoruusun ja mäkikuisman yhdistelmä vahvistaa ihoa 
ja sen luonnollisia voimia. Ruusuvoide edistää ihon rasva- ja 
kosteustasapainoa. Ruusuvoide hoitaa ihoa ruusulle ominaisella 
voimalla ja hellyydellä. 

Ihon kunto
Kuivalle, herkälle, punoittavalle ja ikääntyvälle iholle.

Käyttö 
Levitä aamulla puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen tasaisesti 
kasvoille, kaulalle ja tarvittaessa myös dekolteelle. Ruusuvoide 
sopii meikin pohjustukseen. Iltaisin puhdistuksen ja 
vahvistuksen jälkeen suosittelemme valitsemaan rasvattomaksi 
perusihonhoitotuotteeksi jonkin Dr. Hauschka seerumeista. 
Dr. Hauschka ampullikuurit sopivat impulsseja antavaksi 
28 päivän hoitokuuriksi. Ikääntyvälle iholle sopivat lisäksi 
Dr. Hauschkan uudistavan ihonhoitosarjan tuotteet.

Vinkki
Jos pidät runsaasti hoitavasta ja samanaikaisesti sävyttävästä 
voiteesta, suosittelemme Sävyttävää päivävoidetta. Se antaa 
iholle luonnollisen ja raikkaan sävyn.

Ainesosaluettelo
Aqua, Arachis Hypogaea Oil, Cera Alba, Althaea Officinalis Root Extract, Rosa 
Damascena Flower Water, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, 
Butyrospermum Parkii Butter, Sorbitan Olivate, Persea Gratissima Oil, Polyglyceryl-3 
Polyricinoleate, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Limonene*, Citral*, 
Farnesol*, Benzyl Alcohol*, Eugenol*, Rosa Damascena Flower Extract, Rosa Canina 
Fruit Extract, Copernicia Cerifera Cera, Zinc Sulfate, Lecithin, Rosa Damascena  
Flower Cera.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kasvojenhoito päivällä



Rakkautta ilmassa! Tosin se on usein rakkautta vasta 
toisella silmäyksellä, mutta sitäkin aistillisempaa. 
Tienvarren sitruunamelissa näyttää ensisilmäyksellä  
hyvin vaatimattomalta kasvilta neliskulmaisine  
varsineen, huomaamattomine kukkineen ja voi-
makkaine lehtineen. Mutta kun lehtiä sitten  
sipaisee, ne tuoksuvat voimakkaasti sitruunalta, ja 
välittävät hienovaraisen viestin sitruunamelissan 
monipuolisista kyvyistä: se tuo lempeän avun jänni-
tykseen, kouristuksiin ja unihäiriöihin. Ihmeellisen  
tasapainottavalla olemuksellaan se rikastaa ja  
leimaa Melissa päivävoiteen koostumusta.
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Dr. Hauschkan sitruunamelissan 
kylvö, viljely ja sadonkorjuu

Hyvissä käsissä:

Viimeinkin sääennusteet lupaavat poutaa. Bernhard Klett on Sonnenhofin 
biodynaamisesti viljellyllä tilalla vastuussa 20 yrtin viljelmistä ja tarkkailee 
tyytyväisenä pilvetöntä taivasta Bad Bollin yllä. Hän on lähdössä oppipoi-
kansa kanssa sitruunamelissapellolle. Vain neljä viikkoa aikaisemmin he  
istuttivat Demeter-siemenistä kasvatetut nuoret taimet lämpimään maahan –  
ja nyt sitruunamelissa on jo polvenkorkuista. On ensimmäisen niiton aika. 
Hyvänä vuonna sitruunamelissa antaa kolmekin satoa. Se niitetään aina  
ennen kukintaa ja juuri tällaisena kuivana aamuna. 
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Koko alkukesän sitruunamelissaa on hoivattu 
Sonnenhofin tilalla pelkin käsivoimin 2 000 taimen 
istutuksesta toistuvaan rikkaruohojen kitkentään 
asti. Nyt Bernhard Klett on iloinen, että hänellä on 
traktori allaan. Mitä nopeammin hän saa korjattua 
ja kuljetettua sitruunamelissan lehdet tilalle, sitä 
parempi. Nopein ottein hän niittää kasvien latvasta 
20–25 cm, mutta jättää loput, jotta kasvi versoo 
uudelleen. Pellon yllä leijailee huumaava sitruu-
nainen tuoksu – aivan kuin sitruunamelissa lähet-
täisi eteerisen öljynsä tuoksuvan tervehdyksen 
läheisille kehäkukille, jotka kuittaavat nyökyttämällä 
oransseja kukintojaan. 

Tuoksuva lupaus

Sato kuljetetaan Sonnenhofin tilan omiin kuivaus-
tiloihin. Niissä sitruunamelissa kuivataan ilmavissa 
laatikoissa, joihin johdetaan kolmen päivän ajan 
lämmitettyä ulkoilmaa. Välillä kasveja käännellään 
ja pöyhitään käsin. Tässä vaiheessa on tärkeä välttää 
kosteata ulkoilmaa ja korkeita lämpötiloja, jotta sitruu-
namelissan helposti haihtuva eteerinen öljy saadaan 
talteen ja toimitettua mahdollisimman laadukkaana 
läheiseen WALAn öljylaboratorioon. 

Tässä ympyrä sulkeutuu: Rohtokasvipuutarhaan 
kylvetyistä siemenistä Sonnenhofin pellolla kasva-
viin taimiin ja kasvin käsittelyyn asti sitruuname-
lissa pysyy samoissa käsissä. Sekä Dr. Hauschka 
kosmetiikka että Sonnenhofin tila ovat Bad Bollissa 
sijaitsevan WALA Heilmittel GmbH:n omistuksessa. 
Melissa päivävoide on siis esimerkillinen lähituote, 
jonka kaikki valmistusvaiheet on keskitetty yksiin, 
hellävaraisiin käsiin.

Käsi kädessä

Tietoisku: Sitruunamelissa32



Sitruunamelissa auttaa hyvin vastakkaisilta 
vaikuttaviin ongelmiin: Se rauhoittaa hermoja, mutta 
myös virkistää. Toisaalta se lievittää jännityksen 
aiheuttamia vatsan kouristuksia, toisaalta lisää 
myös ruokahalua. Tämä diplomaattinen kasvi on 
mestarillinen välittäjä, kun vastakohtaisuudet estävät 
eteenpäin pääsyn, ja se auttaa meitä löytämään 
jälleen luonnollisen tasapainomme. 

Kasvikunnan diplomaatti

Sitruunamelissa on suosittu kasvi. Miehet pitävät 
siitä ennen kaikkea Dr. Hauschka Melissa päivävoi-
teen muodossa; voide imeytyy nopeasti, tuoksuu 
raikkaalta ja tekee ihosta mattapintaisen. Myös 
miesten on kuitenkin muistettava, että ihon kunto 
ratkaisee! Melissa päivävoide sopii ihanteellisesti 
herkälle miehiselle sekaiholle. Muut miehille 
sopivat tuotteet löytyvät sivuilta 28 ja 29.

Ymmärtää myös miehiä

Erityisesti ne, joilla on herkkä sekaiho, hyötyvät siitä,  
että ihon erilaisia epätasapainotiloja voi hoitaa 
yhdellä ainoalla tuotteella. Melissa päivävoide 
edistää ihon kosteudenmuodostusta. Samalla  
se hillitsee rasvaisia ihon kohtia ja rauhoittaa 
tehokkaasti punoituksesta kärsiviä alueita. 

Melissa päivävoiteen  
sisin olemus

Tietoisku: Sitruunamelissa 33
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Ihmisen aistihavainnoista lähes 90 prosenttia tulee 
silmien kautta. Silmät ovat varsinainen ihme, sillä 
ne käsittelevät ja johtavat tietoa salamannopeasti. 
Sen lisäksi niiden tunteita ilmaiseva voima on 
vaikuttava. Silmät ovat sielun peili. Silmät nauravat, 
kysyvät, ihmettelevät, itkevät. Mutta jatkuvassa 
käytössä ne myös väsyvät. Jos näkökenttää rasittavat 
likahiukkaset, kuiva lämmitysilma, unen puute tai 
pitkä työskentely näyttöpäätteellä, silmien ohella 
silmiä ympäröivä ohut ja herkkä iho reagoi. Se väsyy, 
ärtyy ja tarvitsee erityistä suojaa. 
Dr. Hauschka silmänympärystuotteet hemmottelevat 
ja virkistävät ohutta ihoa. Tuotteet eivät sisällä 
lainkaan sellaisia öljyjä, jotka ihon lämpö saisi 

nousemaan silmiin. Valikoiduista kasviuutteista, 
ihoa hoitavista kasviöljyistä ja runsaista vahoista 
koostuvat tuotteet vahvistavat, virkistävät ja elvyttävät 
ihoa. Silmäruoho rauhoittaa. Masmalo tasapainottaa 
ja mehiläisvaha suojaa herkkää silmänympärysihoa. 

Näyttöpäätetyötä tekevät ja piilolinssien käyttäjät saavat 
välittömästi apua nestemäisestä Silmävirkisteestä,  
joka viilentää, piristää ja virkistää väsyneitä silmiä. Nauti 
joka silmänräpäyksestä. 

Vinkki
Silmänympärystuotteet vaikuttavat parhaiten, kun 
levität ne ennen päivävoidetta. 

Katse silmiin

Silmänympärysihon hoito
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Silmänympärysvoide
kevyt kosteusvoide silmänympärysiholle, 
ehkäisee juonteiden syntymistä

Silmänympärysvoide tekee silmän alueen ihosta sileän. 
Kosteuttava ja tasoittava voide soveltuu päivittäiseksi 
täydentäväksi hoitotuotteeksi jokaiselle ihon kunnolle. 
Ohut silmänympärysiho on erityisen herkkä ja altis 
kuivuuden aiheuttamille juonteille. Ruusuveden, ananaksen, 
rohtosalkoruusun ja kehäkukan yhdistelmä virkistää, kosteuttaa 
ja rauhoittaa. Erityisen hoitavat ja kallisarvoiset avokadon, 
macadamiapähkinän ja tyrnin kasviöljyt suojaavat, rentouttavat 
ja tasoittavat silmänympärysihoa. 

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle.

Käyttö
Ota aamuisin puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen etusormiisi 
hieman voidetta ja levitä se hellästi silmänympärysiholle 
luomen sisäreunasta ulospäin. Suosittelemme tämän kevyen 
ja nopeasti imeytyvän voiteen käyttämistä myös silmämeikin 
pohjustukseen. Se on silmälääkäreiden testaama ja soveltuu 
piilolinssien käyttäjille.

Ainesosaluettelo
Aqua, Persea Gratissima Oil, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Alcohol, Ananas 
Sativus Fruit Extract, Althaea Officinalis Leaf Extract, Cera Alba, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Arachis Hypogaea Oil, Hectorite, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Rosa 
Damascena Flower Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Lysolecithin, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mangifera Indica Seed Butter, 
Butyrospermum Parkii Butter, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Chondrus Crispus 
Extract, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Xanthan Gum, Sodium Stearoyl Lactylate, 
Parfum*, Geraniol*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Silmävirkiste
virkistävä silmähaude
poistaa väsymyksen merkit

Silmävirkiste soveltuu jokaiselle ihon kunnolle ja saa silmäsi 
jälleen sädehtimään. Se on kehitetty erityisesti silmää 
ympäröivää herkkää ihoa ajatellen. Silmäruohon, fenkolin, 
kamomillan ja mustan teen yhdistelmä vahvistaa, elävöittää 
ja virkistää silmänympärysihoa. Silmävirkiste rentouttaa 
rasittuneita ja väsyneitä silmiä. Sen rauhoittava vaikutus 
ehkäisee myös silmäpusseja ja kutinaa.

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle.

Käyttö 
Avaa pakkaus kääntämällä siipiä. Anna nesteen imeytyä hyvin 
vanulappuun. Jaa vanulappu kahtia ja anna puolikkaiden 
vaikuttaa suljettujen silmien päällä noin 10 minuuttia. 
Silmävirkiste on silmälääkäreiden testaama ja soveltuu 
piilolinssien käyttäjille.

Vinkki
Soveltuu silmälasien ja piilolinssien käyttäjille, siitepöly-
allergikoille ja päivittäin tietokoneella työskenteleville. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Euphrasia Officinalis Extract, Foeniculum Vulgare Seed Extract, Alcohol, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Geraniol*, Citronellol*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Silmäluomibalsami
herkkää silmänympärysihoa 
suojaava ja vahvistava balsami päiväkäyttöön

Silmäluomibalsami hellii silmien alueen ihoa. Se suojaa ja 
hoitaa tehokkaasti silmänympärysihoa ja sopii jokaiselle ihon 
kunnolle. Hieno ja hyvin ohut silmänympärysiho on erityisen 
herkkä ja altis kuivuuden aiheuttamille juonteille. Porkkanan, 
masmalon, neemin, mehiläisvahan, kaakaovoin, silkin ja 
aprikoosinsiemenöljyn yhdistelmä vahvistaa silmänmpärysihoa. 
Silmäluomibalsami tasoittaa ja suojaa ulkoisilta vaikutteilta.

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle.

Käyttö
Lämmitä aamuisin ihon puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen 
noin riisinjyvän kokoinen määrä balsamia etusormien välissä ja 
levitä hellävaraisesti silmänympärysiholle luomen sisäreunasta 
ulospäin. Silmäluomibalsami on silmälääkäreiden testaama ja 
soveltuu piilolinssien käyttäjille.

Vinkki
Silmäluomibalsamin käyttöä suositellaan erityisesti talvella 
suojaamaan ihoa sään rasituksilta. 

Ainesosaluettelo
Ricinus Communis Seed Oil, Arachis Hypogaea Oil, Cera Alba, Daucus Carota Sativa 
Root Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Theobroma Cacao Seed Butter, Hypericum Perforatum 
Flower/Leaf/Stem Extract, Serica Powder, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Melia 
Azadirachta Leaf Extract, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*, 
Citral*, Eugenol*, Farnesol*, Lecithin.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Huulet ovat tunteiden sanansaattajia. Säteilevässä 
hymyssä on paljon ilmaisuvoimaa. Täyteläiset, 
pehmeät huulet ovat aistilliset ja kauniit. Rakastavassa 
suudelmassa huulten kosketus toimii herkän 
anturin tavoin. Huulten iho välittää tunteiden kirjon 
tehokkaammin kuin mikään muu. Huulet sisältävät vain 
kolmesta viiteen solukerrosta. Huulten iho on erittäin 
ohut verrattuna kasvojen ihon 16 solukerrokseen. 
Huulten iho reagoi herkästi ulkoisiin ärsykkeisiin, kuten 
auringon säteilyyn tai lämpötilan vaihteluihin. Huulet 
kuivuvat, rohtuvat ja halkeilevat helposti. 

Dr.  Hauschka tar joaa erinomaiset tuotteet 
huulten hoitoon. Ne sisältävät korkealaatuisia 
vahoja, runsaasti öljyjä ja tarkoitukseen valittuja 
kasviuutteita. Näistä masmalo, kehäkukka ja 
mäkikuisma uudistavat nopeasti halkeilevien ja 
rohtuneiden huulten ihon. Tuotteilla suojataan 
huulet päivittäin. On helppo hymyillä, kun huulet 
eivät halkeile.

Loihdi hymy omillesi ja muidenkin huulille käyttä-
mällä hoivaavia Dr. Hauschka huultenhoitotuotteita. 

Huulten taika

Candelillavaha, saatu tyräkkikasveista  
Euphorbia antisyphillitica, Euphorbia cerifera  

ja Pedilanthus pavonis
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Huulibalsami
elvyttävä balsami kuiville, halkeileville huulille

Huulibalsami hoitaa herkät huulet pehmeiksi ja suojaa niitä 
sään ja ympäristön vaikutuksilta. Kallisarvoiset kasvivahat 
ja -öljyt kosteuttavat ja ravitsevat runsaasti. Masmaloa, 
kehäkukkaa ja mäkikuismaa sisältävä Huulibalsami hoitaa 
ja edistää haavaumien paranemista. Se tukee halkeilevien, 
ärtyneiden huulien ja suuta ympäröivän, ryppyihin taipuvaisen 
ihon uudistumista. Aito silkkijauhe antaa huulille samettisen 
tunnun ja balsamin kukkaisen lämmin tuoksu seuraa sinua 
pitkään. Tämän intensiivisen hoidon ansiosta huulesi pysyvät 
kauniina ja pehmeinä.

Käyttö 
Lisää tarpeen mukaan sormin huulille useita kertoja päivässä.

Ainesosaluettelo
Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Arachis Hypogaea Oil, Daucus Carota Sativa 
Root Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Theobroma Cacao Seed Butter, 
Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Serica Powder, Triticum Vulgare Germ 
Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Triticum Vulgare Bran Extract, Lecithin, Parfum*, 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Citral*, Eugenol*, Benzyl 
Alcohol*, Benzyl Salicylate*, Limonene*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Huulivoidepuikko
kosteuttava hoitovoide pitää huulet sametinpehmeinä

Huulivoidepuikko antaa parhaan suojan herkille ja kuiville 
huulille. Karitevoin, mehiläisvahan, manteliöljyn ja 
masmalon yhdistelmä hoitaa ja suojaa huulten herkkää ihoa 
ympäristövaikutuksilta. Huulipuikko pitää huulet pehmeinä ja 
on kätevä kantaa mukana.

Käyttö 
Levitä huulille tarpeen mukaan useita kertoja päivässä.

Ainesosaluettelo
Ricinus Communis Seed Oil, Rosa Canina Fruit Extract, Simmondsia Chinensis Seed 
Oil, Lanolin, Cera Alba, Daucus Carota Sativa Root Extract, Butyrospermum Parkii 
Butter, Euphorbia Cerifera Cera, Copernicia Cerifera Cera, Rosa Damascena Flower 
Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, Prunus 
Armeniaca Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Parfum*, Limonene*, Citronellol*, 
Geraniol*, Citral*, Linalool*, Farnesol*, Eugenol*, Rosa Damascena Flower Cera, 
Lecithin.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Oma yksilöllinen sävysi

Voisipa kesä jatkua pitempään! Miten kaunis onkaan 
hieman päivettynyt iho. Se johdattaa ajatukset 
valoisiin kesäpäiviin, jolloin elämä tuntuu keveältä 
ja pursuamme energiaa. Dr. Hauschka sävyttävät ja 
peittävät tuotteet loihtivat kasvoillesi häivähdyksen 
kesää. Samalla ne hoitavat ihoa. 

Luonnollinen sävy ja hoitava koostumus
Täyteläisellä koostumuksellaan Sävyttävä päivävoide 
hoitaa ihoasi ja antaa sille samalla hieman väriä.  
Rohtokasvien uutteet, laadukkaat kasviöljyt sekä 

ruusu- ja mehiläisvaha ravitsevat ja tasapainottavat 
ihoa. Voide antaa iholle tasaisen värin ja palauttaa 
sen luonnollisen tasapainon.

Leikittele kesän sävyillä
Haluatko alkukesän päivetyksen vai keskikesän 
rusketuksen? Voit itse valita kasvojesi sävyn 
voimakkuuden. Sävyttävää värinestettä voi sekoittaa 
ja käyttää kaikkien päivävoiteiden kanssa. Se syventää 
ihosi omaa yksilöllistä sävyä ja antaa luonnollisen 
lopputuloksen.
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Sävyttävä värineste
pigmenttineste sekoitetaan 
päivä- ja meikkivoiteisiin antamaan sävyä

Sävyttävä värineste täydentää ihanteellisesti kaikkia päivittäisiä 
ihonhoitotuotteita. Taikapähkinän, oliiviöljyn, mehiläisvahan 
ja sävyttävien pigmenttien yhdistelmä hoitaa ja tasoittaa ihon 
sävyä. Se antaa raikkaan värin ja korostaa ihon luonnollista 
sävyä.

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle.

Käyttö
Sävyttävää värinestettä voidaan sekoittaa ja käyttää 
kaikkien päivävoiteiden kanssa. Sekoita molemmat tuotteet 
kämmenelläsi ja levitä kasvoille ja kaulalle. Värin voimakkuus 
riippuu sekoitussuhteesta. Sävyä voi voimistaa levittämällä 
voidetta iholle useita kertoja.

Vinkki
Loihdi kasvoillesi kesäistä raikkautta levittämällä poskillesi 
Sävyttävää värinestettä sellaisenaan hillityn poskipunan tavoin.

Ainesosaluettelo
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Alcohol, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana Bark/Leaf Extract, Lysolecithin, Cera Alba, Parfum*, Citral*, Linalool*, 
Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, 
Coumarin*, Eugenol*, Cetearyl Alcohol, Algin, Silica, Arachis Hypogaea Oil, CI 75810, 
CI 77491, CI 77492, CI 77499.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Sävyttävä päivävoide
häivyttää ihon epätasaisuudet

Sävyttävä päivävoide hoitaa ihoa sävyttäen sitä samalla 
luonnollisesti ja kevyesti. Kallisarvoiset avokadon ja mantelin 
öljyt, suojaava ruusu- ja mehiläisvaha sekä kvitteninsiemenet 
auttavat suojaamaan ihoa kuivumiselta pitkävaikutteisesti. 
Voide säätelee ihon rasva-kosteustasapainoa ja aktivoi sen 
kosteutta säilyttäviä ominaisuuksia. Sävyttävä päivävoide 
hoitaa normaalia, kuivaa, herkkää, punoitukseen ja couperosaan 
taipuvaista sekä ikääntyvää ihoa. Se sulautuu luontevasti ihon 
omaan sävyyn ja antaa sille tasaisen värin. Rohtokasvien 
kuten ruusun, kvittenin ja mäkikuisman yhdistelmä vahvistaa 
ihoa ja sen omia voimia. Kallisarvoisella ruusuvedellä ja 
masmalouutteilla on tasapainottava vaikutus. 

Ihon kunto
Normaalille, kuivalle, herkälle, punoittavalle ja ikääntyvälle 
iholle. 

Käyttö
Levitä aamulla puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen tasaisesti 
kasvoille ja kaulalle. 

Vinkki
Luonnollisen ja mattapintaisen lopputuloksen saamiseksi 
suosittelemme käyttämään Sävyttävän päivävoiteen lisäksi 
värikosmetiikkasarjamme puuteria.

Ainesosaluettelo
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Arachis Hypogaea Oil, Persea Gratissima Oil, Pyrus 
Cydonia Seed Extract, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Sorbitol, Cera Alba, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, 
Hypericum Perforatum Flower/Leaf Extract, Olus Oil, Rosa Damascena Flower Cera, 
Triticum Vulgare Bran Extract, Parfum*, Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, 
Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Sodium Chloride, Zinc Stearate, 
Lanolin, Sucrose Polystearate, Glyceryl Caprate, Zinc Sulfate, Silica, Lecithin, Lactose, 
CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891. 
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Peitepuikko
peittää & hoitaa

Peitepuikko peittää ja lievittää ihon epäpuhtauksia. Sitä on 
saatavana kolmena sävyvaihtoehtona. Teepuu- ja manukaöljyjen 
yhdistelmä tasapainottaa ihoa ja tapiokatärkkelys hillitsee 
kiiltoa. Peitepuikko yhdistää rohtokasviuutteiden kuten 
masmalon ja kehäkukan puhdistavat voimat ja kallisarvoisten 
öljyjen ja vahojen kosteutta ylläpitävät ominaisuudet. Se 
rauhoittaa epäpuhtauksia kuivattamatta ihoa.

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle, kun iholla on epäpuhtauksia.

Käyttö 
Käytä Peitepuikkoa useita kertoja päivässä paikoitellen 
heti ensimmäisten epäpuhtauksien ilmaantuessa. Häivytä 
hellävaroen. Halutessasi voit käyttää Peitepuikon päällä meikkiä 
ja puuteria.

Vinkki
Rauhoita epäpuhtauksia kohdennetusti sipaisemalla 
Kasvohöyrykylpytiivistettä suoraan kyseisille kohdille.

Ainesosaluettelo
Peitepuikko 01, 02, 03: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, 
Manihot Utilissima Starch, Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Lanolin, Elaeis 
Guineensis Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Copernicia Cerifera Cera, Rosa Damascena 
Flower Extract, Daucus Carota Sativa Root Extract, Parfum*, Limonene*, Linalool*, 
Geraniol*, Citral*, Anthyllis Vulneraria Extract, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Tocopherol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, 
Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, Ascorbyl Dipalmitate, Silica, CI 77491, 
CI 77492, CI 77499, CI 77891, CI 77007, CI 77947.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Sävyttävät ja peittävät tuotteet

01 natural

02 beige

03 sand
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Yön voima

Kun päivä päättyy ja tietoinen minämme rauhoittuu 
lepäämään, kehon yölliset prosessit heräävät. Me 
työstämme päivän tapahtumia ja vaikutteita. Myös 
iho käyttää yöllistä lepovaihetta hyväksi ja uusiutuu. 
Sen apuna ovat Dr. Hauschka yöhoitotuotteet, 
jotka aktivoituvat ja auttavat huolehtimaan ihon 
hyvinvoinnista. Yöhoitotuotteet tukevat ihoa siten, 
että se on aamulla jälleen virkeä ja uudistunut. 

Dr. Hauschkan rasvaton yöhoito
Yöllä iho ei tarvitse suojaa ympäristön rasitteilta, vaan 
hyvät edellytykset uusiutua omin voimin. Voidemaiset 
hoitotuotteet hidastaisivat näitä prosesseja. Ihon 
tulee saada hengittää vapaasti yöllä, avautua 
ja uusiutua. Niinpä Dr. Hauschka on kehittänyt 

yöhoitokonseptin, joka antaa iholle impulsseja, 
auttaa sitä ja tukee sen luonnollisia prosesseja 
yön aikana. Illalla puhdistuksen ja vahvistuksen 
jälkeen iho saa nauttia seerumista tai kuurista. 
Kaikki yöhoitotuotteet sisältävät rohtokasviuutteita 
ja niiden koostumus tukee ihoa, ei kuormita sitä. 
Yöhoitotuotteet ovat rasvattomia – mutta ne antavat 
runsaasti impulsseja ja niissä on samaa elinvoimaa 
kuin niiden tärkeimmässä raaka-aineessa, vedessä. 

Voi hyvin aamulla
Aamulla huomaat selvästi, että ihosi on uusiutunut 
yön aikana. Myös vilkaisu peiliin vahvistaa, että ihosi 
on vähintään yhtä elinvoimainen kuin sinä itse. Ihosi 
on heleän raikas ja valmis uuteen päivään. 

Kasvojenhoito yöllä ja kuurit
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Ihokuuri N
elvyttävä tehokuuri 
tukee ihon luonnollista 28 päivän uusiutumisrytmiä

Dr. Hauschka rasvaton yöhoito antaa ihon hengittää vapaasti 
ja muistuttaa sitä sen luonnollisista uusiutumisprosesseista. 
Impulsseillaan Ihokuuri N auttaa ihon luonnollista 
toimintakykyä palautumaan. Kuiva iho löytää taas terveen 
rasva-kosteustasapainonsa ja herkkä iho vahvistuu. Rasvaisen ja 
epäpuhtaan ihon liiallinen talin muodostus ja paksuuntuminen 
vähenevät. Taikapähkinästä ja madonnanliljasta saadut rytmiset 
rohtokasviuutteet sekä hopea tukevat yöllä tapahtuvaa 
uusiutumista ja säätelevät ihon aineenvaihduntaa. 

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle.

Käyttö 
Ihosolut uusiutuvat 28 päivän rytmissä. Tämän uusiutumisrytmin 
mukaisesti Ihokuuria N tulee käyttää 28 päivän ajan normaalin 
iltaisen perusihonhoidon sijasta. Suosittelemme käyttämään 
kuureja niin monta kertaa vuodessa kuin on vuosikymmeniä 
eli esimerkiksi 30-vuotiaan tulisi käyttää kuuri kolme kertaa 
vuodessa. Levitä illalla puhdistuksen jälkeen kahden ampullin 
sisältö kasvoille, mukaan lukien huulien- ja silmienympärys, 
kaula, korvanlehdet ja tarvittaessa dekoltee, ja painele se 
kevyesti ihoon. Neljännellä viikolla riittää yksi ampulli. Kuurin 
ulkopuolella suosittelemme valitsemaan iltaisin rasvattomaksi 
perusihonhoitotuotteeksi jonkin Dr. Hauschka seerumeista. 
Aamuiseen ihonhoitoon suosittelemme Dr. Hauschka 
päivähoitotuotteita. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Althaea 
Officinalis Leaf Extract1, Aloe Barbadensis Leaf Extract1, Kalanchoe Daigremontiana 
Leaf Extract1, Anthyllis Vulneraria Extract1, Helianthus Annuus Extract1, Lilium 
Candidum Bulb Extract1, Rosa Damascena Flower Extract1, Hamamelis Virginiana  
Leaf Extract1, Mica1, Royal Jelly1, Mel1, Silver1, Sodium Chloride, Lactose. 
*Aidoista eteerisistä öljyistä
1laimennettuna, rytmisessä muodossa 

Yöseerumi
elinvoimaa tuova hoitotuote yöksi 
tukee ihon uusiutumisrytmiä

Dr. Hauschka rasvaton yöhoito antaa ihosolujen hengittää 
vapaasti ja aktivoi ihon luonnollisia uusiutumisprosesseja. 
Yöseerumi on iltaisin käytettävä perusihonhoitotuote. Se auttaa 
ihoa uusiutumaan ja löytämään jälleen oman luonnollisen 
kosteustasapainonsa. Omenan kukan ja hedelmän tuoksuva 
yhdistelmä tukee ihon rytmiä ja viipyy kanssasi aamuun 
asti. Tuotteen ihoa vahvistavaa koostumusta on täydennetty 
taikapähkinäuutteella. Yöseerumi sopii kaikille ihon kunnoille 
ja saa ihon näyttämään aamuisin heleän raikkaalta. 

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle.

Käyttö 
Levitä iltaisin puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen hieman 
Yöseerumia ohuelti kasvoille, kaulalle ja tarvittaessa 
myös dekolteelle. Aamuiseen ihonhoitoon suosittelemme 
Dr. Hauschka päivähoitotuotteita. Dr. Hauschka ampullikuurit 
sopivat impulsseja antavaksi 28 päivän hoitokuuriksi.

Vinkki
Kun ryhdyt käyttämään Dr. Hauschka ihonhoitotuotteita, on 
hyvä aloittaa Ihokuurilla N.

Ainesosaluettelo
Aqua, Alcohol, Glycerin, Pyrus Malus Fruit Water, Chondrus Crispus Extract, Hamamelis 
Virginiana Bark/Leaf Extract, Hectorite, Pyrus Malus Flower Extract, Parfum*, 
Citronellol*, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citral*, Sodium Chloride, Xanthan Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kasvojenhoito yöllä ja kuurit
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Tasapainottava tehokuuri (< 25)
tehohoito nuorelle, epäpuhtaalle iholle

Rytmisesti käsitellyistä, huolella valikoiduista luonnon aarteista 
koostuvat Dr. Hauschka tehokuurit täydentävät perusihonhoitoa. 
Ne tukevat ihoa silloin, kun se on epätasapainoisessa tilassa ja 
tarvitsee normalisoivaa impulssia. Tasapainottava tehokuuri  
(< 25) soveltuu tehohoidoksi aknesta ja tulehduksista kärsivälle 
murrosikäiselle iholle. Rodokrosiitin, hopean, kaunokaisen, 
köynnöskrassin, luonnollisen suolaveden ja taikapähkinäveden 
yhdistelmä nopeuttaa epäpuhtauksien poistumista ja  
harmonisoi ihoa.

Ihon kunto
Epäpuhtaalle nuorelle iholle.

Käyttö
Ihosolut uusiutuvat 28 päivän rytmissä. Tämän uusiutumisrytmin 
mukaisesti Tasapainottavaa tehokuuria tulee käyttää 
28-päiväisenä kuurina. Tehokuurin impulssit välittyvät iholle 
parhaiten, kun sitä käytetään neljä kertaa vuodessa. Suihkauta 
aamuisin ja iltaisin ihonpuhdistuksen jälkeen 4–5 painallusta 
kasvoille ja muille hoidettaville ihoalueille. Painele neste käsin 
kevyesti ihoon. Yksi pullo riittää yhteen kuuriin.

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme kerran tai kaksi viikossa 
tehohoito-ohjelmaa, johon kuuluvat Kasvohöyrykylpy , 
Savinaamio ja Kirkastava naamio.

Ainesosaluettelo
Aqua, Hamamelis Virgiana Leaf Water, Maris Sal, Parfum*, Linalool*, Bellis Perennis 
Flower Extract1, Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem Extract1, Rhodochrosite1, Silver1, 
Alcohol, Lactose.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
1laimennettuna, rytmisessä muodossa

Ihokuuri S
tehokuuri tukee ja rauhoittaa herkkää ja punoittavaa ihoa

Rasvaton Ihokuuri S antaa ihon hengittää vapaasti ja muistuttaa 
sitä sen luonnollisista uusiutumisprosesseista. Impulsseillaan 
se auttaa ihon luonnollista toimintakykyä palautumaan. 
Purasruohon, helmipuuterin, malakiitin ja tammen kaarnan 
rytmiset uutteet vahvistavat punoittavaa, herkkää ja 
couperosaan taipuvaista ihoa ja tukevat ihon luonnollista 
uusiutumisrytmiä. Rohtokasvit ja mineraalit vaikuttavat 
vapauttavasti ja ehkäisevät verisuonien laajenemista.

Ihon kunto
Herkälle iholle.

Käyttö 
Ihosolut uusiutuvat 28 päivän rytmissä. Tämän uusiutumisrytmin 
mukaisesti Ihokuuria S tulee käyttää 28-päiväisenä kuurina. 
Suosittelemme käyttämään kuureja niin monta kertaa vuodessa 
kuin on vuosikymmeniä eli esimerkiksi 30-vuotiaan tulisi 
käyttää kuuri kolme kertaa vuodessa. Levitä sekä aamulla että 
illalla puhdistuksen jälkeen yhden ampullin sisältö kasvoille, 
mukaan lukien huulien- ja silmienympärys, kaula, korvanlehdet 
ja tarvittaessa dekoltee, ja painele se kevyesti ihoon. Neljännellä 
viikolla riittää yksi ampulli iltaisin.

Vinkki
Ihokuuri S rauhoittaa punoittavaa tai turvonnutta ihoa esim. 
kulmakarvojen siistimisen, aurinkoihottuman tai auringolle 
altistumisen jälkeen.

Ainesosaluettelo
Aqua, Parfum*, Borago Officinalis Extract1, Chamomilla Recutita Extract1, Rosa Canina 
Fruit Extract1, Artemisia Abrotanum Flower/Leaf/Stem Extract1, Hamamelis Virginiana 
Leaf Extract1, Veronica Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract1, Quercus Robur Bark 
Extract1, Pearl Powder1, Malachite1, Sodium Chloride, Alcohol, Lactose.
1laimennettuna, rytmisessä muodossa

Kasvojenhoito yöllä ja kuurit



45

Tehokuuri herkälle iholle
rauhoittava tehohoito 
yliherkälle iholle

Rytmisesti käsitellyistä, huolella valikoiduista luonnon aarteista 
koostuvat Dr. Hauschka tehokuurit täydentävät perusihonhoitoa.  
Ne tukevat ihoa silloin, kun se on epätasapainoisessa tilassa 
ja tarvitsee normalisoivaa impulssia. Tehokuuri herkälle 
iholle soveltuu tehokkaaksi, vahvistavaksi tehohoidoksi 
yliherkälle, rasittuneelle, rauhattomalle ja punoittavalle iholle. 
Harvinaisen mustan turmaliinin, jääruohon, masmalon, 
luonnollisen suolaveden ja ruusuveden yhdistelmä harmonisoi 
ihoa. Tehokuuri herkälle iholle vahvistaa ihoa ja auttaa sitä 
suojautumaan ulkoisia rasituksia vastaan.

Ihon kunto
Yliherkälle, rasittuneelle, rauhattomalle, punoittavalle iholle.

Käyttö
Ihosolut uusiutuvat 28 päivän rytmissä. Tämän uusiutumisrytmin 
mukaisesti Tasapainottavaa tehokuuria tulee käyttää 
28-päiväisenä kuurina. Tehokuurin impulssit välittyvät iholle 
parhaiten, kun sitä käytetään neljä kertaa vuodessa. Suihkauta 
aamuisin ja iltaisin ihonpuhdistuksen jälkeen 4–5 painallusta 
kasvoille ja muille hoidettaville ihoalueille. Painele neste käsin 
kevyesti ihoon. Yksi pullo riittää yhteen kuuriin.

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme kerran tai kaksi viikossa 
tehohoito-ohjelmaa, johon kuuluvat Kasvohöyrykylpy , 
Savinaamio ja Rauhoittava naamio tai Kirkastava naamio.

Ainesosaluettelo
Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Maris Sal, Hamamelis Virginiana Leaf Water, 
Parfum*, Citronellol*, Hamamelis Virginiana Leaf Extract1, Anthyllis Vulneraria Extract1, 
Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract1, Mesembryanthemum Crystallinum Extract1, 
Cichorium Intybus Extract1, Anagallis Arvensis Extract1, Urtica Dioica Extract1, Althaea 
Officinalis Leaf Extract1, Tourmaline1, Alcohol.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
1laimennettuna, rytmisessä muodossa

Tasapainottava tehokuuri (+25)
tehohoito aikuisen epäpuhtaan ihon tasapainottamiseen

Rytmisesti käsitellyistä, huolella valikoiduista luonnon 
aarteista koostuvat Dr. Hauschka tehokuurit täydentävät 
perusihonhoitoa. Ne tukevat ihoa silloin, kun se on 
epätasapainoisessa tilassa ja tarvitsee normalisoivaa impulssia. 
Tasapainottava tehokuuri (+25) soveltuu tehohoidoksi helposti 
tulehtuvalle ja epäpuhtaalle aikuiselle iholle. Peridootin, sikurin, 
lehtosinijuuren, luonnollisen suolaveden ja taikapähkinäveden 
yhdistelmä harmonisoi ihoa. Tasapainottava tehokuuri (+25) 
voimistaa aikuista ihoa. Samalla iho kirkastuu ja ihohuokoset 
supistuvat.

Ihon kunto
Epäpuhtauksista kärsivälle aikuiselle iholle.

Käyttö
Ihosolut uusiutuvat 28 päivän rytmissä. Tämän uusiutumisrytmin 
mukaisesti Tasapainottavaa tehokuuria tulee käyttää 
28-päiväisenä kuurina. Tehokuurin impulssit välittyvät iholle 
parhaiten, kun sitä käytetään neljä kertaa vuodessa. Suihkauta 
aamuisin ja iltaisin ihonpuhdistuksen jälkeen 4–5 painallusta 
kasvoille ja muille hoidettaville ihoalueille. Painele neste käsin 
kevyesti ihoon. Yksi pullo riittää yhteen kuuriin.

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme kerran tai kaksi viikossa 
tehohoito-ohjelmaa, johon kuuluvat Kasvohöyrykylpy , 
Savinaamio ja Kirkastava naamio.

Ainesosaluettelo
Aqua, Maris Sal, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Parfum*, Salvia Officinalis Leaf 
Extract1, Cichorium Intybus Extract1, Mercurialis Perennis Extract1, Olivine1, Alcohol, 
Lactose.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
1laimennettuna, rytmisessä muodossa

Kasvojenhoito yöllä ja kuurit
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Suo itsellesi aikaa  
tehohoitoa varten

Arjen kiireiden keskellä pienet hoitorituaalit 
rauhoittavat. Niiden ansiosta tunnemme olomme 
levolliseksi. Anna itsellesi aikaa irtautua arjesta 
syväpuhdistuksen tai intensiivisen hoitotuokion 
avulla. 
Dr. Hauschka tehohoitotuotteet täydentävät päivittäisiä 
perushoitotuotteita. Aloita henkilökohtainen 
tehohoito-ohjelmasi Kasvohöyrykylvyllä, joka avaa 
huokoset ja irrottaa epäpuhtaudet. Näin iho on 

valmis vastaanottamaan Dr. Hauschka Savinaamion, 
joka on yhdistelmä lääkesavea, köynnöskrassia 
ja taikapähkinää. Kun iho on syväpuhdistettu, 
Dr. Hauschkan voidemaisten kasvonaamioiden  
(alk. s. 48) vaikutusaineet imeytyvät erityisen hyvin. 
Valitse kasvonaamio ihosi tarpeiden mukaan. 

Suo itsellesi tehohoito kerran tai kaksi viikossa. Ihosi 
kiittää siitä ruusuisella ja virkeällä olemuksella. 



47Tehohoito ja naamiot

Savinaamio
puhdistaa ihohuokoset tehokkaasti ja kirkastaa ihoa

Savinaamio syväpuhdistaa ja kirkastaa. Savinaamio soveltuu 
paksuuntuneen, suurihuokoisen, epäpuhtaan ja rasvaisen 
ihon syväpuhdistukseen. Köynnöskrassin ja taikapähkinän 
yhdistelmä irrottaa ja sitoo ihon kuona-aineita. Mustapäät 
häviävät, punoitus lievenee ja iho rauhoittuu. Syväpuhdistus 
ennen hoitavaa naamiota tehostaa naamion vaikutusta. 

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle, erityisesti epäpuhtaalle, helposti 
tulehtuvalle iholle.

Käyttö 
Sekoita kerran tai kaksi viikossa 1–2 teelusikallista Savinaamiota 
samaan määrään vettä ja levitä sekoitus kasvoille. Seoksen tulee 
olla pehmyt ja voidemainen. Poista naamio epäpuhtaalta, 
rasvaiselta iholta noin 10 minuutin jälkeen runsaalla lämpimällä 
vedellä. Kuivalle ja herkälle iholle levitetään ohuempi kerros 
ja naamio poistetaan 3–5 minuutin jälkeen. Kasvohöyrykylpy 
ennen kasvonaamiota tehostaa sen vaikutusta.

Vinkki
Kun haluat nauttia ihoa kirkastavasta Savinaamiosta myös 
matkalla, pakkaa mukaan kätevä kokeilupakkaus.

Ainesosaluettelo
Loess, Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf 
Extract, Zea Mays Starch.

Kasvohöyrykylpy
höyrykylpy avaa ihohuokoset ja helpottaa syväpuhdistusta

Kasvohöyrykylpy avaa ihohuokoset. Se hellii ihoa, irrottaa 
epäpuhtauksia ja tukee ihon tervettä aineenvaihduntaa. 
Kasvohöyrykylpy on erinomainen tapa valmistaa iho 
Savinaamiolla tehtävää syväpuhdistusta varten. Kaunokaisen, 
köynnöskrassin ja taikapähkinän yhdistelmä aktivoi ihon 
verenkiertoa, irrottaa mustapäitä ja poistaa ihon epäpuhtauksia.

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle, erityisesti epäpuhtaalle, helposti 
tulehtuvalle iholle.

Käyttö
Lisää kerran tai kaksi viikossa kaksi ruokalusikallista 
Kasvohöyrykylpyä noin puoleen litraan kuumaa vettä. Anna 
kasvoille höyryhoitoa 5–10 minuutin ajan pää pyyhkeen 
alla. Suosittelemme käyttämään Kasvohöyrykylvyn jälkeen 
Savinaamiota.

Vinkki
Rauhoita epäpuhtauksia kohdennetusti sipaisemalla 
Kasvohöyrykylpytiivistettä suoraan kyseisille kohdille.

Ainesosaluettelo
Aqua, Bellis Perennis Flower Extract, Alcohol, Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem 
Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract.
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Kirkastava naamio
elvyttävä naamio poistaa ihon epätasaisuutta ja punoitusta

Kirkastava naamio tasoittaa ihoa. Se soveltuu täydentäväksi 
tehohoidoksi epäpuhtaalle, suurihuokoiselle, auringolle 
altistuneelle ja couperosaan taipuvaiselle iholle. Kvittenin, 
masmalon ja kamomillan yhdistelmä aktivoi ihon omaa 
toimintaa ja auttaa sitä säilyttämään kosteustasapainonsa. 
Kallisarvoiset jojobasta, aprikoosinsiemenistä ja vehnänalkioista 
saatavat kasviöljyt puhdistavat ja tasoittavat ihoa. Iho tuntuu 
kiinteältä ja sileältä. Tämä hoito hemmottelee sinua ja ihoasi. 

Ihon kunto
Jokaiselle ihon kunnolle,  erityisesti  epäpuhtaalle, 
suurihuokoiselle, auringolle altistuneelle ja couperosaan 
taipuvaiselle iholle.

Käyttö 
Levitä runsaasti Kirkastavaa naamiota kasvoille (myös 
silmienympärysiholle), kaulalle ja tarvittaessa dekolteelle. 
Poista 20 minuutin kuluttua kostealla ja lämpimällä pyyhkeellä. 
Puhdista ja vahvista iho perushoitotuotteilla ennen naamion 
levittämistä. Suosittelemme syväpuhdistavaa tehohoitoa, johon 
kuuluvat myös Kasvohöyrykylpy ja Savinaamio.

Vinkki
Kirkastava naamio soveltuu myös päivittäiseksi täydentäväksi 
hoidoksi punoittavalle, arpiselle ja epäpuhtaalle iholle. Käytä 
sitä tällöin aamuisin ohuelti päivävoiteen kanssa.

Ainesosaluettelo
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Glycerin, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus 
Armeniaca Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Borago Officinalis Extract, 
Cetearyl Alcohol, Arachis Hypogaea Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Bentonite, 
Triticum Vulgare Germ Oil, Triticum Vulgare Bran Extract, Daucus Carota Sativa Root 
Extract, Propolis Cera, Parfum*, Limonene*, Geraniol*, Linalool*, Citronellol*, Citral*, 
Eugenol*, Farnesol*, Lysolecithin, Xanthan Gum, CI 75810.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kiinteyttävä naamio
tehokas naamio ehkäisee ikääntymisen merkkejä iholla

Kiinteyttävä naamio on täydentävä, nopeasti tuloksia tuova 
tehohoito ikääntyvälle ja kuivuvalle iholle, joka on menettänyt 
uusiutumiskykyään, kimmoisuuttaan ja kiinteyttään. 
Ruusun, rohtosalkoruusun ja orvokin yhdistelmä tukee ihon 
uusiutumiskykyä. Ruusuveden, ruusunterälehtiuutteen, 
ruusuvahan, eteerisen ruusuöljyn, mangovoin, avokado- ja 
manteliöljyn avulla se hellii ja ravitsee ihoa. Tämän hoidon 
jälkeen ihosi tuntuu vahvemmalta ja tasaisemmalta.

Ihon kunto
Kuivalle, kimmoisuutensa menettävälle ja ikääntyvälle iholle.

Käyttö 
Levitä runsaasti Kiinteyttävää naamiota kasvoille (myös 
silmienympärysiholle), kaulalle ja tarvittaessa dekolteelle. 
Poista 20 minuutin kuluttua kostealla ja lämpimällä pyyhkeellä. 
Puhdista ja vahvista iho perushoitotuotteilla ennen naamion 
levittämistä. Suosittelemme syväpuhdistavaa tehohoitoa, johon 
kuuluvat myös Kasvohöyrykylpy ja Savinaamio. 

Vinkki
Ennenaikaisten juonteiden ehkäisemiseksi jokaiselle ihon 
kunnolle sopivaa Kiinteyttävää naamiota voi levittää runsaasti 
silmänympärysiholle. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Persea Gratissima Oil, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Alcohol, Althaea 
Officinalis Root Extract, Cera Alba, Rosa Damascena Flower Extract, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Hectorite, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl 
Stearate, Stearic Acid, Lysolecithin, Mangifera Indica Seed Butter, Butyrospermum 
Parkii Butter, Parfum*, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Farnesol*, 
Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Rosa Damascena Flower Cera, Viola Tricolor Extract, 
Rosa Damascena Flower Oil, Chondrus Crispus Extract, Sodium Stearoyl Lactylate, 
Lithospermum Officinale Root Extract, Mica, CI 77491.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Rauhoittava naamio
tasapainottaa ja rentouttaa herkkää ihoa

Rauhoittava naamio palauttaa ihon luonnollisen tasapainon. 
Rauhoittava naamio rentouttaa ja hoivaa herkkää, punoitukselle 
ja tulehduksille altista ihoa. Rohtokasvien kuten poimulehden, 
purasruohon, tattarin ja tulikukkien yhdistelmä rauhoittaa ja 
vahvistaa ihoa. Karitevoista, macadamia- ja kookospähkinöistä 
saatavat arvokkaat kasviöljyt, tuore kvittenin siemenuute ja 
kallisarvoinen taikapähkinävesi auttavat ihoa huolehtimaan 
kosteustasapainostaan. Tämän hoidon avulla iho elpyy ja sen 
väri tasoittuu. 

Ihon kunto
Herkälle, ärtyneelle ja rasittuneelle iholle.

Käyttö 
Levitä runsaasti Rauhoittavaa naamiota kasvoille (myös 
silmienympärysiholle), kaulalle ja tarvittaessa dekolteelle. 
Poista 20 minuutin kuluttua kostealla ja lämpimällä pyyhkeellä. 
Puhdista ja vahvista iho perushoitotuotteilla ennen naamion 
levittämistä. Suosittelemme syväpuhdistavaa tehohoitoa, johon 
kuuluvat myös Kasvohöyrykylpy ja Savinaamio. 

Vinkki
Rauhoittava naamio soveltuu myös päivittäiseksi täydentäväksi 
hoidoksi erittäin herkälle, punoittavalle iholle. Käytä sitä tällöin 
aamuisin ohuelti päivävoiteen kanssa.

Ainesosaluettelo
Aqua, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Pyrus Cydonia Seed Extract, Cocos Nucifera 
Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Alcohol, Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Cera Alba, Anthyllis Vulneraria Extract, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Arachis Hypogaea Oil, Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Bentonite, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Alchemilla Vulgaris Extract, Borago 
Officinalis Extract, Polygonum Fagopyrum Leaf Extract, Verbascum Thapsus Extract, 
Parfum*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, 
Eugenol*, Citral*, Benzyl Salicylate*, Coumarin*, Xanthan Gum, Lysolecithin.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Suojaava naamio
ihoa vahvistava tehohoito

Suojaava naamio viestii iholle, että kaikki on hyvin. Suojaava 
naamio on täydentävä tehohoito kuivalle, herkälle, uusiutumista 
kaipaavalle ja ympäristövaikutusten rasittamalle iholle. 
Rohtokasvien kuten kvittenin ja ruusun yhdistelmä tukee ihon 
kosteutta ylläpitäviä ominaisuuksia. Kallisarvoiset mantelista, 
avokadosta ja jojobasta saatavat kasviöljyt ravitsevat ja 
verhoavat ihon suojaavaan vaippaan. Kallisarvoiset kasvivahat 
estävät ihon kuivumista ja suojaavat ulkoisilta ärsykkeiltä.  
Tämä hoito antaa iholle ravitsevaa suojaa.

Ihon kunto
Kuivalle, herkälle ja ikääntyvälle iholle.

Käyttö 
Levitä runsaasti Suojaavaa naamiota kasvoille (myös 
silmienympärysiholle), kaulalle ja tarvittaessa dekolteelle. 
Poista 20 minuutin kuluttua kostealla ja lämpimällä pyyhkeellä. 
Puhdista ja vahvista iho perushoitotuotteilla ennen naamion 
levittämistä. Suosittelemme syväpuhdistavaa tehohoitoa, johon 
kuuluvat myös Kasvohöyrykylpy ja Savinaamio. 

Vinkki
Suojaava naamio soveltuu myös päivävoiteeksi ohuelti 
levitettynä. Päivävoiteen päällä käytettynä se suojaa hyvin 
kylmältä. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Persea Gratissima Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Alcohol, 
Butyrospermum Parkii Butter, Lanolin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Cera Alba, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Lecithin, Sucrose Polystearate, Rosa Damascena 
Flower Cera, Parfum*, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Linalool*, Limonene*, Euphorbia 
Cerifera Cera, Propolis Cera.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Tehohoito ja naamiot
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Olet jo nähnyt elämän monet kasvot. Elämänviisaus 
edellyttää aina elämänkokemusta. Olet viisas ja 
vaativa, aivan kuin ihosi. Ihojuonteista ei kannata 
stressata. Tärkeämpää on kasvoilta loistava elämänilo. 
Persoonallinen ihminen on kaunis joka päivä. 
Dr. Hauschka tuotteet tukevat ihon luonnollista 
uudistumista varta vasten tähän ikävaiheeseen 
kehitetyin tuottein. 

Solut eivät unohda
Luota omaan kehoosi .  Solumuistissasi  on 
uudistumiseen tarvittava tieto ja voima. Kasvojen 
ihosolut uudistuvat 28 päivän välein. Tätä 
luonnollista rytmiä WALA tutkii, vaalii ja haluaa tukea. 
Kallisarvoisten öljyjen ja kasviuutteiden avulla luodut 
tuotteet ja niihin yhdistetyt hoitomenetelmät tukevat 
ja vilkastuttavat ihon uudistumista. Ajan pyörää ei 
voi kääntää taaksepäin – mutta ihon elinvoimaa 
voi tukea ja samalla stimuloida solumuistia 
ylläpitämään kosteustasapainoa ja palauttamaan 
ihon kimmoisuuden. 

Ikääntyvän ihon lempituotteet
Ikääntyvä iho on nuorta ihoa vaativampi. Ihon 
kosteustasapainoon tulee kiinnittää huomiota. Sitä 
edistävät kosteutta sitovan kvittenin siementen ja 
elinvoimaisen pitsi-itulehden uutteet. Piipitoinen 

peltokorte, antioksidantteja sisältävät acerolakirsikat 
ja runsaasti E-vitamiinia omaava tyrniöljy tukevat 
sidekudoksen kimmoisuutta. Yhdessä ne aktivoivat 
ihon uusiutumiskykyä. 

Jokainen ikääntyvän ihon Dr. Hauschka tuote on 
kehitetty käyttötarpeen mukaan. Uudistavasta 
päivävoiteesta jää havaittava, sileä tuntu iholle. 
Uudistava kaula- ja dekolteevoide puolestaan 
tasoittaa juonteita. Uudistava vartalovoide imeytyy 
ihoon nopeasti ja ihotuntuma on terve ja kiinteä. 

Luksusta arkipäivään
Puhdista ja vahvista iho Dr. Hauschka perushoito-
tuotteilla (ks. s. 20 – 23). Niitä täydentävät uudista-
van sarjan elvyttävät ja hoitavat tuotteet sekä kaksi 
tehokuuria, jotka on kehitetty vastaamaan erityisesti 
ikääntyvän ihon vaatimuksiin. Rohtokasviuutteiden  
ja Bad Bentheimin terveyslähteen mineraa-
liveden ohella Tehokuurit Uudistava Tehokuuri + ja  
Tehokuuri Spezial (ks. s. 54) sisältävät rytmisesti 
käsiteltyjen jalokivien ja jalometallien kallisarvoisia  
uutteita. Aisti sinisen turmaliinin ja meripihkan  
elinvoima ihollasi. Ripaus kultaa lahjoittaa sille  
aavistuksen ikuisuudesta. 

Kuinka ihosi voisi vastustaa tällaista hoivaa?

Minun valintani:  
uudistava hoito 

Uudistava hoito

Ikävuosien tuoma etu.  
Ajatonta kauneutta. Tarttuvaa elinvoimaa.  

Ihossa on uudistumiseen tarvittava voima.
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Uudistava seerumi
kiinteyttää ja ylläpitää ihon kosteustasapainoa

Uudistava seerumi antaa iholle uutta elinvoimaa. Se 
aktivoi impulsseillaan ihon luonnollista uusiutumiskykyä. 
Kvitteninsiementen, pitsi-itulehden, puna-apilan ja 
apilankukkahunajan yhdistelmä tarjoaa ikääntyvälle iholle 
ravinteita, joita se tarvitsee uudistuakseen. Seerumi tasoittaa 
kuivuuden aiheuttamia juonteita ja ryppyjä, vahvistaa ihon 
luonnollisia toimintoja, säätelee ihon kosteustasapainoa sekä 
tasoittaa ja kiinteyttää ihoa tuntuvasti. Myös punoittava ja 
herkkä iho rauhoittuu. 

Ihon kunto
Vaativalle, ikääntyvälle iholle.

Käyttö
Levitä aamuisin puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen  
1–2 painallusta seerumia kasvoille, kaulalle ja tarvittaessa 
myös dekolteelle. Levitä sen jälkeen Dr. Hauschka päivävoide. 
Iltaisin puhdistuksen ja vahvistuksen jälkeen suosittelemme 
rasvattomaksi perusihonhoitotuotteeksi kaksi painallusta 
Dr. Hauschka Uudistavaa seerumia. Dr. Hauschka ampullikuurit 
sopivat impulsseja antavaksi 28 päivän hoitokuuriksi.

Ainesosaluettelo
Aqua, Alcohol, Pyrus Cydonia Seed Extract, Glycerin, Trifolium Pratense Extract, 
Algin, Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract, Mel, Parfum*, Limonene*, Geraniol*, 
Citronellol*, Linalool*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, Sucrose Laurate, 
Cyamopsis Tetragonoloba Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Uudistava hoito

Uudistava silmänympärysvoide
uudistava voide silottaa ja ehkäisee 
juonteita ja uurteita silmänympärysiholla

Uudistava silmänympärysvoide saa silmäsi sädehtimään. Se 
ehkäisee juonteiden muodostumista, tukee impulsseillaan 
ihon uusiutumista ja aktivoi sen luonnollisia toimintoja. 
Kvitteninsiementen, koivunlehtien, puna-apilan, acerolakirsikan, 
tyrnin, kallisarvoisen macadamiapähkinäöljyn ja purasruohon 
yhdistelmä vaikuttaa vapauttavasti ja huolehtii ihon 
kosteustasapainosta. Kuivasta silmänympäryksestä tulee 
tasainen ja sileä. Voide ehkäisee ikääntymisen ennenaikaisia 
merkkejä. Uudistavan silmänympärysvoiteen kallisarvoiset 
rohtokasviuutteet tekevät silmänympärysihosta elinvoimaisen.

Ihon kunto
Vaativalle, ikääntyvälle iholle.

Käyttö
Ota aamuisin puhdistuksen, vahvistuksen ja virkistyksen 
jälkeen etusormiisi hieman voidetta ja levitä se hellästi 
silmänympärysiholle luomen sisäreunasta ulospäin. Kevyt, 
nopeasti imeytyvä voide sopii myös silmämeikin pohjustukseen. 
Se on silmälääkäreiden testaama ja soveltuu piilolinssien 
käyttäjille.

Ainesosaluettelo
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Betula 
Alba Leaf Extract, Bellis Perennis Flower Extract, Alcohol, Rosa Damascena Flower 
Water, Hectorite, Equisetum Arvense Extract, Lysolecithin, Glyceryl Stearate Citrate, 
Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Borago Officinalis Seed Oil, Glyceryl Caprylate, 
Theobroma Cacao Seed Butter, Parfum*, Limonene*, Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, 
Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, Benzyl Salicylate*, Cetyl Alcohol, 
Trifolium Pratense Extract, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Chondrus Crispus Extract, 
Xanthan Gum, Triticum Vulgare Bran Extract, Oryzanol, Sucrose Stearate, Sucrose 
Distearate, Malpighia Punicifolia Fruit Extract.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Uudistava päivävoide
kasvovoide silottaa ja uudistaa ihoa 
aktivoimalla ihon luonnollisia toimintoja

Uudistava päivävoide saa ihon tuntumaan raikkaalta ja 
sileältä. Vahvistava päivävoide aktivoi impulsseillaan ihon 
luonnollista uusiutumiskykyä. Pitsi-itulehden, puna-apilan, 
peltokortteen, acerolakirsikan, ruusun terälehtien, avokadoöljyn, 
vadelmansiemenöljyn ja karitevoin yhdistelmä suojaa, ryhdistää 
ja kiinteyttää ihoa. Uudistavan päivävoiteen huolella valikoidut 
luonnon aarteet lahjoittavat iholle uusiutumisvoimaa.

Ihon kunto
Vaativalle, ikääntyvälle iholle.

Käyttö
Levitä kasvoille aamuisin puhdistuksen, vahvistuksen ja 
virkistyksen jälkeen. Iltaisin puhdistuksen ja vahvistuksen 
jälkeen suosittelemme rasvattomaksi perusihonhoitotuotteeksi 
Dr. Hauschka Uudistavaa seerumia. Dr. Hauschka ampullikuurit 
sopivat impulsseja antavaksi 28 päivän hoitokuuriksi.

Ainesosaluettelo
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Alcohol, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Sucrose Laurate, Rosa Damascena Flower Extract, 
Olea Europaea Fruit Oil, Hectorite, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl 
Stearate Citrate, Parfum*, Equisetum Arvense Extract, Althaea Officinalis Root Extract, 
Trifolium Pratense Extract, Rosa Damascena Flower Water, Mel, Lysolecithin, Limonene*, 
Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, Benzyl 
Salicylate*, Rubus Idaeus Seed Oil, Malpighia Punicifolia Fruit Extract, Kalanchoe 
Daigremontiana Leaf Extract, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum, Glyceryl Stearate, 
Sodium Stearoyl Lactylate, Stearic Acid.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Uudistava  
kaula- ja dekolteevoide
uudistava hoitovoide kiinteyttää ja silottaa ihon hienot juonteet

Uudistava kaula- ja dekolteevoide antaa iholle uutta elinvoimaa. 
Impulsseillaan voide tukee ihon uusiutumista ja aktivoi sen 
luonnollisia toimintoja. Rohtosalkoruusun, koivunlehtien, 
puna-apilan, macadamiapähkinä- ja arganöljyn yhdistelmä 
hoitaa intensiivisesti ja säätelee ihon kosteustasapainoa. 
Uudistavassa kaula- ja dekolteevoiteessa yhdistyvät luonnon 
korkealaatuisten ainesosien tehokkuus ja voima. Voide imeytyy 
nopeasti ja iho tuntuu kiinteämmältä. 

Ihon kunto
Vaativalle, ikääntyvälle iholle.

Käyttö
Levitä kaulalle ja dekolteelle aamuisin puhdistuksen, 
vahvistuksen ja virkistyksen jälkeen.

Ainesosaluettelo
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Alcohol, Hamamelis Virginiana Water, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Equisetum Arvense Extract, Betula Alba Leaf Extract, Rosa Damascena Flower 
Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Cera Alba, Althaea 
Officinalis Leaf Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Hectorite, Butyrospermum 
Parkii Butter, Lysolecithin, Trifolium Pratense Extract, Parfum*, Limonene*, Linalool*, 
Citronellol*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Farnesol*, 
Benzyl Salicylate*, Argania Spinosa Kernel Oil, Chondrus Crispus Extract, Oryzanol, 
Xanthan Gum, Sodium Stearoyl Lactylate, Glyceryl Stearate, Lecithin, Stearic Acid, 
Malpighia Punicifolia Fruit Extract.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Uudistava hoito
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Uudistava tehokuuri +
uudistava tehohoito ikääntyvälle iholle

Rytmisesti käsiteltyjä luonnon parhaita raaka-aineita sisältävät 
Dr. Hauschka tehokuurit täydentävät ihon perushoitoa 
silloin, kun iho on epätasapainoisessa tilassa ja tarvitsee 
normalisoivaa impulssia. Uudistava tehokuuri + on aktivoiva 
tehohoito juonteita muodostavalle ja helposti kuivuvalle 
iholle. Elinvoimaisen sinisen turmaliinin, meripihkan, kullan, 
madonnanliljan, rohtosalkoruusun, neidonhiuspuun ja 
oliivipuun lehtien, kuningatarhyytelön, luonnollisen suolaveden 
ja santelipuuveden yhdistelmä herättelee ihon luonnollista 
uudistumiskykyä. 

Ihon kunto
Ikääntyvälle iholle, joka on menettänyt uusiutumiskykyään ja 
muodostaa juonteita.

Käyttö
Ihosolut uusiutuvat 28 päivän rytmissä. Tämän uusiutumisrytmin 
mukaisesti tehokuuria tulisi käyttää 28-päiväisenä kuurina. 
Tehokuurin impulssit välittyvät iholle parhaiten, kun sitä 
käytetään neljä kertaa vuodessa. Suihkauta aamuisin ja iltaisin 
ihonpuhdistuksen jälkeen 4–5 painallusta kasvoille, kaulalle ja 
tarvittaessa dekolteelle. Painele käsin kevyesti ihoon. Yksi pullo 
riittää yhteen kuuriin.

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme kerran tai kaksi viikossa 
tehohoito-ohjelmaa, johon kuuluvat Kasvohöyrykylpy , 
Savinaamio ja Kiinteyttävä naamio.

Ainesosaluettelo
Aqua, Santalum Album Wood Water, Maris Sal, Parfum*, Lilium Candidum Bulb Extract1, 
Ginkgo Biloba Leaf Extract1, Olea Europaea Leaf Extract1, Crataegus Monogyna Leaf/
Fruit Extract1, Althaea Officinalis Leaf Extract1, Gold1, Amber Powder1, Tourmaline1, 
Royal Jelly1, Mel1, Alcohol, Lactose.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
1laimennettuna, rytmisessä muodossa

Tehokuuri Spezial
tehohoito tasapainottaa ihoa vaihdevuosien aikaan

Rytmisesti käsiteltyjä luonnon parhaita raaka-aineita sisältävät 
Dr. Hauschka tehokuurit täydentävät ihon perushoitoa silloin, 
kun iho on epätasapainoisessa tilassa ja tarvitsee normalisoivaa 
impulssia. Tehokuuri Spezial soveltuu tasapainottavaksi 
tehohoidoksi vaihdevuosien aikana. Rubiinin, hopeaa 
sisältävän argentiitin, siveydenpuun, tähkäkimikin, luonnollisen 
suolaveden ja ruusuveden yhdistelmä rauhoittaa ja vahvistaa 
ihoa. Se auttaa myös vaalentamaan vaihdevuosien aiheuttamia 
pigmenttiläiskiä. 

Ihon kunto
Ikääntyvälle iholle, punoituksen ja pigmenttihäiriöiden 
lievittämiseen.

Käyttö 
Ihosolut uusiutuvat 28 päivän rytmissä. Tämän uusiutumisrytmin 
mukaisesti tehokuuria tulisi käyttää 28-päiväisenä kuurina. 
Tehokuurin impulssit välittyvät iholle parhaiten, kun sitä 
käytetään neljä kertaa vuodessa. Suihkauta aamuisin ja iltaisin 
ihonpuhdistuksen jälkeen 4–5 painallusta kasvoille, kaulalle ja 
tarvittaessa dekolteelle. Painele käsin kevyesti ihoon. Yksi pullo 
riittää yhteen kuuriin.

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme kerran tai kaksi viikossa 
tehohoito-ohjelmaa, johon kuuluvat Kasvohöyrykylpy , 
Savinaamio ja Kiinteyttävä naamio.

Ainesosaluettelo
Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Maris Sal, Parfum*, Citronellol*, Bellis Perennis 
Flower Extract1, Tilia Cordata/Platyphyllos Flower Extract1, Vitex Agnus Castus Extract1, 
Cimicifuga Racemosa Root Extract1, Ruby Powder1, Argentite1, Alcohol, Lactose.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
1laimennettuna, rytmisessä muodossa

Uudistava hoito
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Uudistava vartalovoide
kiinteyttää ja silottaa ihoa

Uudistava vartalovoide aktivoi impulsseillaan ihon luonnollista 
uusiutumiskykyä sekä tasoittaa ja kiinteyttää ihoa. Ruusun-, 
appelsiinin-, jalopuun- ja vaniljantuoksuinen voide hellii 
aisteja. Kandelillavahan, ruusun, puna-apilan, peltokortteen, 
rohtosalkoruusun ja koivun lehtien sekä jojoba- ja manteliöljyn 
yhdistelmä tukee ihon ryhtiä. Kallisarvoiset rohtokasviuutteet 
säätelevät ja ylläpitävät ihon kosteustasapainoa. 

Ihon kunto
Vaativalle, ikääntyvälle iholle.

Käyttö
Levitä iholle suihkun tai kylvyn jälkeen. Voide imeytyy nopeasti 
ja antaa iholle runsasta, intensiivistä hoivaa.

Ainesosaluettelo
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Alcohol, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Rosa Damascena Flower 
Extract, Equisetum Arvense Extract, Betula Alba Leaf Extract, Rosa Damascena Flower 
Water, Glyceryl Stearate Citrate, Glycerin, Hectorite, Parfum*, Althaea Officinalis Leaf 
Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Lysolecithin, Sucrose Laurate, Limonene*, 
Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, 
Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Trifolium Pratense Extract, Euphorbia Cerifera Cera, 
Xanthan Gum, Lecithin, Malpighia Punicifolia Fruit Extract.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Muistatko, milloin käytit Dr. Hauschka tuotteita 
ensimmäistä kertaa? Vai onko Dr. Hauschka 
sinulle aivan uusi tuttavuus? Halusitpa sitten 
tutustua kosmetiikkatuotteisiimme ensimmäistä 
kertaa tai ottaa lempituotteesi mukaan matkalle 
tai käsilaukkuun, voit valita omasi viidestä 
tuotepaketista, jotka sisältävät valikoituja tuotteita 
kokeilupakkauksissa. Jo pakkauksista huomaa sen 
huolellisuuden, joka on ominaista koko Dr. Hauschka 
tuotekehitykselle. Kauniiseen silkkipaperiin 
verhotut laadukkaat ihonhoitotuotteet on pakattu 
tyylikkääseen, suojaavaan metallirasiaan. Jokainen 
rasia sisältää räätälöidyn esitteen, jossa kerrotaan 
Dr. Hauschka ihonhoidosta ja tuotteista. Tervetuloa 
tutustumaan tuotteisiimme ensimmäistä kertaa – tai 
aina uudelleen.

Käsilaukkuun ja matkalle 
Suihkaus kasvovettä teatterin tauolla? Käsivoide, joka 
sopii käsilaukkuun? Lempiöljyä mukaan työmatkalle? 
Kokeilupakkauksemme mahtuvat taatusti pieneenkin 
käsilaukkuun tai vaikkapa housujen taskuun. Vaikka 
ottaisit mukaan pelkän käsimatkalaukun, kaikki 
hoitotuotteet mahtuvat mukaan turvatarkastuksen 
rajojen puitteissa eikä dekkariakaan tarvitse jättää kotiin.

Pieni lahja, suuri merkitys
Elämä rakentuu pienistä asioista. Se voi olla ystävä, 
joka kuuntelee, tai käsi, joka ojentuu auttamaan –  
tai jokin pieni huomaavaisuuden osoitus. Kun 
annat lahjaksi Dr. Hauschka tuotepaketin, lahjoitat 
hyvien toivotuksien ohella myös hoivaa ja 
hemmottelutuokion.

Ensi kohtaamisen ihme
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Kasvojenhoitosetti
normaalille ja kuivalle iholle

Puhdista, vahvista, hoida – tämä setti sisältää kuusi 
Dr. Hauschkan klassikkotuotetta yhdessä rasiassa.

Sisältää
10 ml Puhdistusvoide (ks. s. 21)
10 ml Puhdistusemulsio (ks. s. 21)
10 ml Kasvovesi (ks. s. 23)
5 ml Kosteusvoide (ks. s. 27)
5 ml Kvittenvoide (ks. s. 28)
5 ml Ruusuvoide (ks. s. 29)

Tutustumis- ja matkapakkaukset

Tasapainottava  
kasvojenhoitosetti
sekaiholle ja epäpuhtaalle, rasvaiselle iholle

Nämä tuotteet soveltuvat iholle, joka kaipaa tasapainottavaa 
hoivaa.

Sisältää
10 ml Puhdistusvoide (ks. s. 21)
10 ml Tasapainottava kasvovesi (ks. s. 23)
5 ml Kasvoöljy (ks. s. 27)
5 ml Melissa päivävoide (ks. s. 28)
10 ml Kasvohöyrykylpy (ks. s. 47)
10 ml Savinaamio (ks. s. 47)
5 ml Kirkastava naamio (ks. s. 48)
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Hemmottelupaketti  
Raikkautta ja energiaa
virkistävät vartalonhoitotuotteet

Nämä raikkaan tuoksuiset vartalonhoitotuotteet virkistävät heti 
aamusta alkaen.

Sisältää
10 ml Sitruuna-sitruunaruoho suihkuvoide (ks. s. 66)
10 ml Sitruuna-sitruunaruoho kylpyöljy (ks. s. 69)
10 ml Sitruuna-sitruunaruoho vartaloöljy (ks. s. 81)
10 ml Sitruuna-sitruunaruoho vartalovoide (ks. s. 76)
10 ml Kvitten vartalovoide (ks. s. 76)
10 ml Käsivoide (ks. s. 85)

Hemmottelupaketti Harmonia
rentouttavat vartalonhoitotuotteet

Nämä tyylikkkään tuoksuvat vartalonhoitotuotteet huokuvat 
levollisuutta ja rauhaa.

Sisältää
10 ml Laventeli-santelipuu suihkuvoide (ks. s. 66)
10 ml Suo-laventeli kylpyöljy (ks. s. 69)
10 ml Ruusu kylpyöljy (ks. s. 69)
10 ml Ruusu vartaloöljy (ks. s. 82)
10 ml Ruusu vartalovoide (ks. s. 77) 
10 ml Laventeli-santelipuu vartalovoide (ks. s. 77)

Tutustumis- ja matkapakkaukset
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Uudistava hoitopaketti
kiinteyttävät ja uudistavat hoitotuotteet vaativalle, 
ikääntyvälle iholle

Nämä viisi päivä- ja yöhoitotuotetta kasvoille ja vartalolle 
edustavat uudistavaa ihonhoitosarjaamme, joka aktivoi 
ikääntyvän ihon luonnollisia uusiutumisprosesseja. 

Sisältää
2,5 ml Uudistava silmänympärysvoide (ks. s. 52)
2,5 ml Uudistava seerumi (ks. s. 52)
5 ml Uudistava päivävoide (ks. s. 53)
5 ml Uudistava kaula- ja dekolteevoide (ks. s. 53)
10 ml Uudistava vartalovoide (ks. s. 55)

Tutustumis- ja matkapakkaukset
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Mielialanvaihtelut kuuluvat elämään. Joskus olemme 
alakuloisia, joskus haluamme syleillä koko maailmaa. 
Mutta olemmeko aina tietoisia siitä, miltä meistä 
tuntuu ja mitä me tarvitsemme? Joskus tuntuu 
siltä, kuin arkipäivän pöly himmentäisi yhteytemme 
sisäisiin tarpeisiimme. 

Dr. Hauschka vartalonhoitotuotteiden kehityksessä 
otetaan huomioon koko ihminen kaikkine 
tarpeineen. Me mietimme, mitkä ainesosat ja 
mitkä käyttömuodot auttavat parhaiten löytämään 
uudelleen yhteyden sisimpäämme. Jokaisen 
hoitotuotteen – öljyjen, emulsioiden, suihkuvoiteiden 
tai kylpyöljyjen – koostumuksella on aivan oma 
luonteensa. Dr. Hauschka vartalonhoitotuotteet 
avaavat monia mahdollisuuksia olla huomaavainen 
omaa kehoaan kohtaan. 

Kosketuksen taika
Hoitoöljyjen vaikutus ei perustu ainoastaan niiden 

sisältämiin rohtokasveihin vaan myös siihen, 
miten öljyä käytetään. Kun hierot hoitoöljyä 
nautiskellen ihoosi, koet sen saman rauhallisuuden 
ja huomaavaisuuden, jolla me kohtelemme tuotteissa 
käytettyjä kasveja. 

Voiteissa taas nestemäisten ja öljymäisten ainesosien 
yhteistyö tuo niissä käytettyjen rohtokasvien 
monipuoliset tehokeinot esiin. Tämä keveys ja 
elämänilo siirtyy helposti sekä kehollesi että mieleesi.

Iloitse uusista elämyksistä
Sinä itse tiedät parhaiten, mikä sinulle on hyväksi. 
Kuuntele kehoasi ja luota omiin tuntemuksiisi. Iloitse 
uusista elämyksistä käyttäessäsi vartalonhoitotuot-
teitamme. Kokeile erilaisia tuotteita, sillä jokaisella 
niistä on aivan yksilöllinen luonne. 

Löydä omat tuotteesi ja nauti juuri sinulle sopivasta 
vartalonhoidosta.

Nauti huomaavaisuudesta

Vartalonhoito

Virkistynyt ja vahvistunut. Rentoutunut ja  
levollinen. Tuoksun verhoama.

Keho nauttii, kun sitä vaalitaan. 
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Löydä. Tunne. Koe.
Mitä sinä odotat Dr. Hauschka -vartalonhoitotuotteilta?

Vartalonhoito

Harmoniaa

Ruusu kylpyöljy
Ruusu suihkuvoide

Ruusu vartaloöljy
Ruusu vartalovoide

Ruusu deodorantti
Deodoroiva jalkavoide

Selkeyttä

Jalokuusi kylpyöljy

Kvitten vartalovoide
Laventeli-santelipuu vartalovoide 

Neem hiusvesi

Runsautta

Manteli kylpyöljy
Manteli suihkuvoide

Manteli-mäkikuisma vartaloöljy
Manteli vartalovoide

Jojoba-malva hiustenhoitoaine
Neem hiusöljy
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Rentoutusta

Suo-laventeli kylpyöljy
Laventeli-santelipuu suihkuvoide

Suo-laventeli vartaloöljy 
Oratuomi vartaloöljy
Laventeli-santelipuu vartalovoide

Neem hiusöljy

Aktiivisuutta

Salvia kylpyöljy

Koivu-arnikki vartaloöljy
Uudistava vartalovoide

Neem hiusvesi
Jalkavirkiste
Neem kynsiöljy
Salvia deodorantti

Suojaa

Suo-laventeli kylpyöljy
Jalokuusi kylpyöljy

Suo-laventeli vartaloöljy 
Ruusu vartaloöljy 
Manteli vartalovoide 

Käsivoide

Keveyttä

Sitruuna-sitruunaruoho kylpyöljy
Sitruuna-sitruunaruoho suihkuvoide

Silkkipuuteri
Sitruuna-sitruunaruoho vartaloöljy
Kvitten vartalovoide
Sitruuna-sitruunaruoho vartalovoide

Käsivoide
Jalkavoide
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Herätyskello soi. Ylös ja mars kylpyhuoneeseen. Aamu 
alkaa suihkulla. Pisaroiva vesi herättää elinvoiman ja 
virkistää. Uusi aamu alkaa hyvin. Suihkuun menosta 
on tullut tärkeä, päivittäinen hoitorituaali. Aloitamme 
ja usein myös lopetamme päivän suihkulla. Suihku 
kuitenkin kuluttaa ihoa. Siksi on tärkeää, että 
ihonpesuaineet ovat mietoja ja ihoa säästäviä. 

Dr. Hauschka suihkuvoiteet ovat hellävaraisia. 

Pesevät aineet ovat kasvipohjaisia, iholle ystävällisiä 
sokeritensidejä. Hoitavana perusaineena kvittenin 
siemenuute vaikuttaa puhdistavasti yhdessä 
kasvitensidien kanssa. Suihkuvoiteet hellivät ihoa 
luonnollisilla eteerisillä öljyillä ja kallisarvoisilla 
kasviöljyillä, kuten avokado- ja auringonkukkaöljyllä. 
Vartalonhoito alkaa jo aamuisesta suihkusta, jolloin 
kermaisen pehmeiden suihkuvoiteiden koostumus ja 
lempituoksusi hemmottelevat aisteja. 

Mieto tuoksu ja  
suihkunraikkaus

Suihku
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Sitruuna-sitruunaruoho  
suihkuvoide
virkistävä suihkuvoide antaa puhtia päivään

Tässä suihkuvoiteessa tuoksuu raikas ja eksoottinen 
inkiväärinjuuri, joka yhdessä sitruunan ja sitruunaruohon 
kanssa virkistää heti aamusta lähtien. Kevyesti vaahtoava, 
kermainen suihkuvoide sisältää kosteuttavaa kvittenin 
siemenuutetta ja kasvitensidejä, jotka tekevät tuotteesta 
erittäin hellävaraisen iholle. Korkealaatuiset kasviöljyt hoitavat 
tehokkaasti ihoa.

Käyttö
Levitä kostealle iholle ja huuhtele huolellisesti.

Ainesosaluettelo
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol, 
Persea Gratissima Oil, Pyrus Cydonia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Citrus Limon Peel Oil, Cymbopogon Flexuosus 
Oil, Parfum*, Limonene*, Citral*, Geraniol*, Linalool*, Citronellol*, Farnesol*, Citric 
Acid, Hectorite.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Laventeli-santelipuu  
suihkuvoide
hellivä suihkuvoide rauhoittaa

Välimeren rannikon raikkaan kukkainen laventelin tuoksu, 
johon on yhdistetty lämmintä Australian santelipuuta, 
tasapainottaa ja tuo levollisuutta. Kvittenin siemenuute ja 
kasvitensidit puhdistavat ihon hellävaraisesti. Korkealaatuiset 
kasviöljyt jättävät ihon hoidetun ja pehmeän tuntuiseksi.

Käyttö
Levitä kostealle iholle ja huuhtele huolellisesti.

Ainesosaluettelo
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol, 
Persea Gratissima Oil, Pyrus Cydonia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Lavandula Angustifolia Oil, Fusanus Spicatus Wood 
Oil, Parfum*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Citric Acid, Hectorite. 
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Suihku
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Ruusu suihkuvoide
harmonisoiva suihkuvoide suojaa ihoa miellyttävästi

Kiehtova, salaperäinen ruusuntuoksu leikkii aisteilla. Kaunis 
tuoksu on yhdistetty ihoa hemmottelevaan koostumukseen, 
jossa on kallisarvoisia öljyjä ja kosteuttavaa kvittenin 
siemenuutetta. Kermainen, kevyesti vaahtoava suihkuvoide 
hellii niin ihoa kuin mieltä.

Käyttö
Levitä kostealle iholle ja huuhtele huolellisesti.

Ainesosaluettelo
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol, 
Persea Gratissima Oil, Pyrus Cydonia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Citronellol*, 
Linalool*, Geraniol*, Eugenol*, Citric Acid, Hectorite. 
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Manteli suihkuvoide
hellästi hoitava suihkuvoide hemmottelee vienolla tuoksulla

Manteli suihkuvoiteen tuoksussa voi aistia koko mantelin 
elinkaaren kukan terälehdistä hedelmäksi asti. On kuin 
kokonainen hentojen, vaaleanpunaisten mantelinkukkien 
meri hyväilisi aistejamme. Kermainen suihkuvoide hoitaa ja 
kosteuttaa ihoa sen sisältämien korkealaatuisten kasviöljyjen 
ansiosta. Kvittenin siemenuute ja kasvitensidit puhdistavat ihon 
hellävaraisesti.

Käyttö
Levitä kostealle iholle ja huuhtele huolellisesti.

Ainesosaluettelo
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol, 
Pyrus Cydonia Seed Extract, Persea Gratissima Oil, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Parfum*, Prunus Amygdalus Amara Kernel Oil, 
Citronellol*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Citric 
Acid, Hectorite. 
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Suihku
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Mikään ei voita rentouttavaa kylpyä työpäivän jälkeen. 
Tuoksuvan kylvyn nautinnollisessa lämmössä päivän 
kiireet haihtuvat pois.
Dr. Hauschka kylpyöljyjen tuoksuun uppoutuu. 
Valinnanvaraa riittää suo-laventelista ja sitruuna-
sitruunaruohosta ruusuun tai manteliin. Dr. Hauschka 
kylpyöljyjen eteeriset öljyt valmistetaan tuoreista 
lehdistä, puun kuoresta, havupuiden neulasista 

ja kukista. Haihtuvien öljyjen valmistustapa on 
hellävarainen vesihöyrytislaus. Kylpyöljyjä voi 
vaihdella tarpeen mukaan. Aamuiseen kylpyyn sopii 
hyvin esimerkiksi virkistävä Salvia kylpyöljy. Illalla 
suosittelemme rentouttavaa Suo-laventeli kylpyöljyä. 
Jalokuusi kylpyöljy avaa hengitystiet flunssan 
vaivatessa ja Sitruuna-sitruunaruoho kylpyöljy pitää 
ihon kiinteänä. Uppoa aistimusten mereen ja nauti.

Aistimusten meri

Kylpy
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Ruusu kylpyöljy
tasapainottava kylpyöljy
hellii mieltä ja kehoa

Ruusuvesi, eteerinen ruusuöljy ja ruu-
sunlehtiuutteet tekevät kukkakylvystä 
niin monipuolisen elämyksen kuin vain 
ruusu voi olla: pehmeän, aistillisen ja 
ylvään. Tasapainottava kylpyöljy on 
balsamia sielullesi ja saa olosi miellyttä-
vän virkeäksi. Manteli- ja jojobaöljyjen 
yhdistelmä tuo iholle sileän, pehmeän 
tunnun. 

Käyttö
Lisää Ruusu kylpyöljyä valuvaan 
kylpyveteen niin monta korkillista kuin 
haluat. 

Vinkki
Rauhoittaa ja tasapainottaa ihoa 
lämpimänä kasvohauteena. Dr. Hauschka 
Ruusu kylpyöljy sopii hyvin myös 
vauvoille ja pikkulapsille. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Rosa Damascena 
Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, 
Alcohol, Persea Gratissima Oil, Parfum*, Rosa 
Damascena Flower Oil, Citronellol*, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Glyceryl Oleate, Lysolecithin, 
Limonene*, Geraniol*, Linalool*, Benzyl Alcohol*, 
Citral*, Eugenol*, Farnesol*, Xanthan Gum, Bentonite, 
Coco-Glucoside, Lecithin, Chondrus Crispus Extract.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kylpy

Suo-laventeli 
kylpyöljy
rauhoittava kylpyöljy
suojaa ihoa

Hevoskastanjauutteen ja peltokortteen 
hienostunutta yhdistelmää täydentää 
turveuute, joka on valmistettu kehit-
tämällämme rytmisellä menetelmällä. 
Etenkin yhdessä lämpimän veden kanssa 
se verhoaa ihon suojaavaan vaippaan. 
Samalla manteli- ja avokadoöljy hoita-
vat ihoa hellästi. 

Käyttö
Lisää Suo-laventeli kylpyöljyä valuvaan 
kylpyveteen niin monta korkillista kuin 
haluat. 

Vinkki
Suo-laventeli kylpyöljy auttaa niskahau-
teena hartioiden jännitykseen. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Lavandula Angustifolia Oil, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Glycerin, Alcohol, Persea Gratissima Oil, 
Linalool*, Acacia Senegal Gum, Peat Moss Extract, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl Oleate, 
Lysolecithin, Coco-Glucoside, Equisetum Arvense 
Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Parfum*, 
Limonene*, Coumarin*, Geraniol*, Citronellol*, 
Xanthan Gum, Bentonite, Chondrus Crispus Extract.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Sitruuna- 
sitruunaruoho 
kylpyöljy
virkistävä kylpyöljy
antaa voimaa

Auringon kypsyttämien sitruunoiden 
raikas tuoksu yhdessä eksoottisen 
sitruunaruohon kanssa huokuu keveyttä 
ja elämäniloa. Kylpyöljyn sisältämä 
auringonkukkaöljy hoitaa ihoa hellästi ja 
sitruunan ja sitruunaruohon elävöittävä 
vaikutus aktivoi sitä. Aloita päiväsi 
rennon elinvoimaisesti täynnä raikasta 
energiaa.

Käyttö
Lisää Sitruuna-sitruunaruoho kylpyöljyä 
valuvaan kylpyveteen niin monta 
korkillista kuin haluat. 

Vinkki
Ota tavaksi viikottainen hieronta 
suihkussa Sitruuna-sitruunaruoho 
kylpyöljyllä. Laita vain muutama pisara 
kosteutetulle pesukintaalle (esimerkiksi 
luonnonsilkkiä). Hieronta virkistävällä 
kylpyöljyllä kiinteyttää sidekudosta ja 
stimuloi ihon verenkiertoa. 

Ainesosaluettelo
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Alcohol, Parfum*, Citrus 
Limon Peel Oil, Limonene*, Citral*, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Farnesol*, 
Citrus Limon Peel Extract, Cymbopogon Citratus 
Extract.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Manteli kylpyöljy
hellästi hoitava kylpyöljy
hemmottelee aisteja

Lämmin marsipaanin tuoksu vai sittenkin 
kukkean hedelmäinen Välimeren kevään 
tuoksu? Manteli kylpyöljy antaa sinulle 
molemmat. Kylpyöljyn tuoksuvivahteet 
muuttavat muotoaan silmänräpäyksessä 
ja  lähettävät  s inut  a ina uusi l le 
löytöretkille. Manteliöljy verhoaa ihon 
lämpimällä, hellällä makeudellaan. Pian 
se kuitenkin yllättää tuomalla mieleen 
raikkaan keväisen tuulahduksen. Suo 
itsellesi hetki omaa aikaa tuoksuvassa 
mantelikylvyssä.
 
Käyttö
Lisää Manteli kylpyöljyä valuvaan 
kylpyveteen niin monta korkillista kuin 
haluat. 

Vinkki
Hemmottelee käsivarsien ja säärienpe-
sussa herkkääkin ihoa.

Ainesosaluettelo
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Alcohol, Parfum*, 
Limonene*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Citronellol*, 
Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, 
Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Coumarin*, Citral*. 
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Jalokuusi kylpyöljy*
lämmittävä Jalokuusi kylpyöljy
rauhoittaa ja avaa hengitystiet

Etenkin kylmällä ja kostella säällä jalo-
kuusen eteerinen öljy on korvaamaton 
apu. Se tehostaa pintaverenkiertoa, ja 
sen lämmittävä vaikutus kylpyvedessä 
tuntuu pitkään. Jalokuusen pihkainen 
tuoksu rauhoittaa ja avaa hengitysteitä. 
Kylpyöljyn sisältämä jojobaöljy hoitaa 
ihoa lempeästi. Nautinnollisen kylvyn 
vaikutus kehossa auttaa kestämään  
kylmää ja myrskyä.

Käyttö
Lisää Jalokuusi kylpyöljyä valuvaan 
kylpyveteen niin monta korkillista kuin 
haluat. 

Vinkki
Jalokuusi kylpyöljyä sisältävä vesikulho 
antaa sisätiloihin miellyttävän tuoksun 
etenkin talvella.

Ainesosaluettelo
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Picea Excelsa Leaf Oil, 
Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Arachis 
Hypogaea Oil, Parfum, Limonene*, Geraniol*, CI 75810.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Salvia kylpyöljy
tasapainottava Salvia kylpyöljy
lämmittää ja virkistää

Tarkoin valikoitu eteeristen öljyjen 
yhdistelmä lämmittää ja ehkäisee 
vilustumista. Samalla Salvia kylpyöljy 
myös raikastaa liikunnan ja rasituksen 
jälkeen. Jalkakylvyssä käytettynä se 
auttaa väsyneitä, turvonneita jalkoja 
toipumaan. Säännöllisesti käytettynä se 
vähentää jalkojen hikoamista ja palauttaa 
ihon pehmeyden. Lisäksi Salvia kylpyöljy 
auttaa poistamaan ihon epäpuhtauksia.

Käyttö
Lisää 1–3 korkillista Salvia kylpyöljyä 
valuvaan kylpyveteen.
Jalkakylpyyn tarvitaan 1–2 korkillista 
Salvia kylpyöljyä. Suosittelemme kahta 
jalkakylpyä viikossa 10–15 minuutin 
ajan. Nosta veden lämpötila tarvittaessa 
40 asteeseen. 

Vinkki
Säännölliset jalkakylvyt Salvia kylpyöljyllä 
vähentävät jalkojen kovettumia. Jaloista 
tulee ihanan pehmeät.

Ainesosaluettelo
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Alcohol, Parfum, Salvia 
Officinalis Oil, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, 
Citronellol*, Citral*, Simmondsia Chinensis Seed Oil.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kylpy

*Saatavilla ainoastaan Dr. Hauschka kosmetologeilta. 
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Jalokuusi kylpyöljy*
lämmittävä Jalokuusi kylpyöljy
rauhoittaa ja avaa hengitystiet

Etenkin kylmällä ja kostella säällä jalo-
kuusen eteerinen öljy on korvaamaton 
apu. Se tehostaa pintaverenkiertoa, ja 
sen lämmittävä vaikutus kylpyvedessä 
tuntuu pitkään. Jalokuusen pihkainen 
tuoksu rauhoittaa ja avaa hengitysteitä. 
Kylpyöljyn sisältämä jojobaöljy hoitaa 
ihoa lempeästi. Nautinnollisen kylvyn 
vaikutus kehossa auttaa kestämään  
kylmää ja myrskyä.

Käyttö
Lisää Jalokuusi kylpyöljyä valuvaan 
kylpyveteen niin monta korkillista kuin 
haluat. 

Vinkki
Jalokuusi kylpyöljyä sisältävä vesikulho 
antaa sisätiloihin miellyttävän tuoksun 
etenkin talvella.

Ainesosaluettelo
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Picea Excelsa Leaf Oil, 
Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Arachis 
Hypogaea Oil, Parfum, Limonene*, Geraniol*, CI 75810.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kauniiden hiusten salaisuus

Hiustenhoito

Tiesitkö, että ihmisellä on noin 100.000 hiusta? Joka 
ainoa hius elää kahdesta seitsemään vuotta. Ajan 
kuluessa hiuksemme voivat menettää kiiltoaan ja 
elinvoimaansa ympäristön vaikutusten ja muiden 
kuormittavien tekijöiden vuoksi. Hiukset tarvitsevat 
suojaavaa hoitoa kuivumisen ja haaroittumisen 
välttämiseksi. 
Dr. Hauschka hiustenhoitotuotteet on kehitetty 
antamaan hiuksille terveyttä ja kiiltoa. Runsaita öljyjä 
ja uudistavia kasviuutteita sisältävä koostumus antaa 

hiuksille uutta elinvoimaa ja pehmeyttä. Jos hiukset 
tai hiuspohja ovat rasittuneet, suosittelemme ennen 
pesua Neem hiusöljyllä tehtävää tehokäsittelyä. 
Hiustenpesun jälkeen Jojoba-malva hiustenhoitoaine 
hemmottelee hiuksia vahvistavilla vehnä- ja 
maitoproteiineilla. Hoidon viimeistelee hiuksia ja 
päänahkaa voimistava rasvaton Neem hiusvesi. 

Luota luonnon voimaan. Sieltä kauniiden hiusten 
salaisuus on peräisin. 
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Neem hiusvesi
vahvistaa ja hoitaa hiuksia

Neem hiusvesi antaa hiuksille uutta 
kiiltoa. Hiusvesi elvyttää hiuspohjan 
verenkiertoa ja tasapainottaa ihoa. 
Dr. Hauschka Neem hiusvesi sisältää 
Neem-puun lehtien uutetta, nokkosuu-
tetta, koivunkuoriuutetta ja takiaisuu-
tetta. Uutteet elvyttävät ja vahvistavat 
hiuspohjaa ja hiuksia. Neem hiusvesi 
auttaa normalisoimaan liiallista talin-
tuotantoa ja ehkäisee näin myös hilsei-
lyä. Neem hiusvesi tekee ohuet hiukset 
tuuheammiksi ja täyteläisemmiksi.

Käyttö
Neem hiusvettä voidaan käyttää kostei-
siin tai kuiviin hiuksiin. Jaa hiukset osioi-
hin ja levitä Neem hiusvettä kauttaaltaan 
hiuspohjaan. Hiero kevyesti sormenpäillä. 
Älä huuhtele. Levitä föönausaineena  
runsaasti kosteisiin hiuksiin. 

Vinkki
Kuiville ja elottomille hiuksille suositte-
lemme Neem hiusöljyä.

Ainesosaluettelo
Aqua, Alcohol, Melia Azadirachta Leaf Extract, Urtica 
Urens Extract, Arnica Montana Extract, Betula Alba 
Bark Extract, Calendula Officinalis Extract, Aesculus 
Hippocastanum Extract, Borago Officinalis Extract, 
Arctium Lappa Extract, Rosmarinus Officinalis Oil, 
Parfum, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Coumarin*, 
Citronellol*.
 *Aidoista eteerisistä öljyistä

Jojoba-malva  
hiustenhoitoaine
silottavaa hiustenhoitoa
tekee hiukset pehmeiksi

Jojoba-malva hoitoaine viimeistelee  
hiustenhoidon. Jojobaöljy ja macada-
miapähkinäöljy sulkevat hiussuomut 
ja silottavat hiusten pinnan. Malvauute, 
tammenlehtiuute ja nokkonen kosteut-
tavat ja vahvistavat hiuspohjaa ja hiuksia. 
Lisäksi vehnä- ja maitoproteiini antavat 
suojaa sekä tuuheutta hiuksille. Käyttä-
mällä Dr. Hauschka Jojoba-malva hoito-
ainetta, saat hiuksistasi silkkisen sileät, 
helposti käsiteltävät ja tuuheat.

Käyttö
Kun olet pessyt hiuksesi, hiero Jojoba-
malva hoitoainetta kauttaaltaan hiuksiin, 
anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan 
ja huuhtele hiukset runsaalla vedellä. 
Jos hiuspohja on erittäin kuiva, hiero 
hoitoainetta myös päänahkaan.

Vinkki
Kuiville ja elottomille hiuksille suositte-
lemme Neem hiusöljyä.

Ainesosaluettelo
Aqua, Betaine, Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl Laurate, 
Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Milk Protein, 
Althaea Officinalis Leaf Extract, Quercus Robur Bark 
Extract, Urtica Urens Leaf Extract, Arctium Lappa Root 
Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Melia 
Azadirachta Leaf Extract, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, Parfum, Limonene*, Citral*, Linalool*, Acetum, 
Tricaprylin, Lecithin, Galactoarabinan, Sodium Cetearyl 
Sulfate, Citric Acid, Xanthan Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Neem hiusöljy
täyteläistä hoitoa 
kuiville hiuksille ja hiuspohjalle

Neem hiusöljy tuo hiuksille terveyttä ja 
uutta elinvoimaa. Neem hiusöljy sopii 
täydellisesti kuiville, haaroittuneille ja 
elottomille hiuksille. Se sopii erityisesti 
ärsyyntyneelle hiuspohjalle ja käsitellyille 
tai auringon kuivattamille hiuksille. 
Neemin, kamomillan, vehnänalkioöljyn ja 
rosmariinin yhdistelmä vahvistaa hiuksia 
ja tekee ne helposti kammattaviksi. 
Neem hiusöljy hyödyntää kallisarvoisten 
rohtokasviuutteiden elinvoimaa ja loihtii 
hiuksiin luonnollista pehmeyttä. 

Käyttö
Kostuta hiuspohja ja hiukset ennen pesua 
ja hiero Neem hiusöljyä sormenpäillä 
tasaisesti pään iholle. 
Anna vaikuttaa pyyhkeen alla n. 20 
minuutin ajan. Pese sen jälkeen hiukset 
shampoolla kuten tavallisesti. Jos hiukset 
ovat kuivat tai hauraat, levitä ohuelti 
latvoihin ja jätä hiuksiin. 

Vinkki
Suosittelemme täydentävänä hoitona 
Neem hiusvettä ja Jojoba-malva hius-
tenhoitoainetta. 

Ainesosaluettelo
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, 
Triticum Vulgare Germ Oil, Chamomilla Recutita Extract, 
Lecithin, Alcohol, Rosmarinus Officinalis Oil, Parfum, 
Limonene*, Linalool*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Hiustenhoito
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Neem hiusöljy
täyteläistä hoitoa 
kuiville hiuksille ja hiuspohjalle

Neem hiusöljy tuo hiuksille terveyttä ja 
uutta elinvoimaa. Neem hiusöljy sopii 
täydellisesti kuiville, haaroittuneille ja 
elottomille hiuksille. Se sopii erityisesti 
ärsyyntyneelle hiuspohjalle ja käsitellyille 
tai auringon kuivattamille hiuksille. 
Neemin, kamomillan, vehnänalkioöljyn ja 
rosmariinin yhdistelmä vahvistaa hiuksia 
ja tekee ne helposti kammattaviksi. 
Neem hiusöljy hyödyntää kallisarvoisten 
rohtokasviuutteiden elinvoimaa ja loihtii 
hiuksiin luonnollista pehmeyttä. 

Käyttö
Kostuta hiuspohja ja hiukset ennen pesua 
ja hiero Neem hiusöljyä sormenpäillä 
tasaisesti pään iholle. 
Anna vaikuttaa pyyhkeen alla n. 20 
minuutin ajan. Pese sen jälkeen hiukset 
shampoolla kuten tavallisesti. Jos hiukset 
ovat kuivat tai hauraat, levitä ohuelti 
latvoihin ja jätä hiuksiin. 

Vinkki
Suosittelemme täydentävänä hoitona 
Neem hiusvettä ja Jojoba-malva hius-
tenhoitoainetta. 

Ainesosaluettelo
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, 
Triticum Vulgare Germ Oil, Chamomilla Recutita Extract, 
Lecithin, Alcohol, Rosmarinus Officinalis Oil, Parfum, 
Limonene*, Linalool*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Aina mukana

Deodorantit

Päivä toimistossa, kiireinen kauppareissu tai urheilua 
vapaa-ajalla. Jokainen haluaa olla varma siitä, että 
deodorantti pitää. Luotettavan tuotteen on siis 
pysyttävä monessa mukana: meillä on 2–3 miljoonaa 
hikirauhasta, jotka viilentävät meitä joka puolella 
vartaloamme ja erityisesti kainaloistamme. Hiki itse 
on hajutonta. Tyypillinen hien haju syntyy vasta, kun 
bakteerit hajottavat sen ihollamme. Silloin hien haju 
muuttuu havaittavaksi, erityisesti kainaloissa. 
Koska kainalon iho on erityisen herkkää, 

hajunpoiston lisäksi deodorantin on oltava 
ihoystävällinen.
Dr. Hauschka deodorantit antavat kestävän suojan, 
eivätkä sisällä huokosia supistavia alumiinisuoloja. 
Dermatologiset testit vahvistavat, että Dr. Hauschka 
deodorantit ovat hellävaraisia ja hoitavat ihoa. 
Valitse joko miedon tuoksuinen Ruusu deodorantti 
tai yrtinraikas Salvia deodorantti.

Ne pitävät mitä lupaavat. 

Salvia – Salvia officinalis
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Ruusu deodorantti
hoitaa ja deodoroi

Kun tiedämme olevamme hyvin valmistautuneita päivään, 
voimme kohdata arjen haasteet vapautunein mielin ja hymy 
huulilla. Voidemainen Ruusu deodorantti on harmoninen 
yhdistelmä tarkoin valikoituja raaka-aineita, joilla on 
lempeän deodoroiva ja hoitava vaikutus. Ruusuvesi antaa 
sille hienostuneen, hennon tuoksun ja poimulehtiuute auttaa 
hellävaroen säätelemään kehon kosteusprosesseja. Eteerinen 
ruusuöljy ja laadukas jojobaöljy hellivät ihoa. 
Roll-on-deodoranttimme sisältää vain vähäisessä määrin 
alkoholia ja sopii erittäin hyvin normaalille ja herkälle iholle. 
Tämä ihoa rauhoittava deodorantti ei sisällä huokosia supistavia 
alumiinisuoloja, eikä tahraa vaatteita. 

Käyttö
Sivele Ruusu deodoranttia puhtaisiin kainaloihin. Toista 
tarvittaessa.

Vinkki
Ruusu deodorantti sopii erittäin hyvin käytettäväksi yhdessä 
lämpöä ja suojaa antavan Ruusu vartalovoiteen kanssa. Jos 
joudut seisomaan tai kävelemään paljon, suosittelemme 
sen sijaan jalkojen hierontaa elvyttävällä Jalkavoiteella sekä 
vahvistavaa Jalkavirkistettä.

Ainesosaluettelo
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Alcohol, Manihot Utilissima Starch, Glycerin, 
Zinc Ricinoleate, Ricinus Communis Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Rosa Damascena 
Flower Water, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, 
Eugenol*, Limonene*, Farnesol*, Citral*, Benzyl Alcohol*, Alchemilla Vulgaris Extract, 
Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Hectorite, Xanthan Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Salvia deodorantti
hoitaa ja deodoroi

Sekä fyysinen että psyykkinen rasitus saavat meidät hikoilemaan, 
sillä hikoilu on elimistölle tärkeä reaktio. Sen tarkoituksena on 
säädellä kehon lämpötilaa ja poistaa kuona-aineita elimistöstä. 
Hiki on myös tärkeä osa happovaippaa, joka estää haitallisten 
mikrobien pääsyn ihoon. Rasvaton Salvia deodoranttimme 
sisältää salvian ja taikapähkinän uutteita, joilla on luonnollinen 
antimikrobinen ja supistava vaikutus. Temperamenttisen 
mintun ja yrttisen salvian yhdistelmä deodoroi ja pitää tuoksusi 
raikkaana koko päivän. 
Emme halua käyttää tuotteissamme huokosia supistavia 
alumiinisuoloja. Roll-on-deodoranttimme on erittäin 
ihoystävällinen, sisältää vain vähäisessä määrin alkoholia eikä 
tahraa vaatteita.

Käyttö
Sivele Salvia deodoranttia puhtaisiin kainaloihin. Toista 
tarvittaessa.

Vinkki
Yrttimäisen raikas deodorantti sopii hyvin käytettäväksi 
yhdessä lämmittävän ja samalla virkistävän Salvia kylpyöljyn, 
stimuloivan Kvitten vartalovoiteen sekä piristävän Sitruuna-
sitruunaruoho suihkuvoiteen kanssa. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Alcohol, Manihot Utilissima Starch, Triethyl Citrate, Glycerin, Salvia Officinalis 
Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Salvia Officinalis Oil, Mentha 
Viridis Leaf Oil, Parfum*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citral*, Citronellol*, 
Coumarin*, Sodium Silicate, Sucrose Laurate, Algin, Citric Acid, Xanthan Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Deodorantit
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Pehmeä kosketus, hellä hyväily tai suudelma poskelle –  
ihon kautta olemme vuorovaikutuksessa toisiin 
ihmisiin. Kosketamme sekä itseämme että muita 
ihmisiä useita kertoja päivässä – toisinaan tietoisesti, 
usein tiedostamatta. Nautit jokaisesta kosketuksesta 
vielä enemmän, kun pysähdyt tietoisesti aistimaan, 
miten oma ihosi reagoi kosketukseen, esimerkiksi 
voidetta levittäessäsi. 
Dr. Hauschka vartalovoiteet imeytyvät nopeasti, 
aktivoivat ihon suojatoimintoja ja säilyttävät ihon 

luonnollisen tasapainon. Iho tuoksuu hetken 
kuin kevyt sitruunan, kvittenin, laventelin, ruusun 
tai mantelin tuulahdus kulkisi läpi huoneiston. 
Yksikään Dr. Hauschka vartalovoide ei ole toisen 
kopio. Jokaisella voiteella on kallisarvoisista öljyistä 
ja rohtokasveista kehitetty oma, yksilöllisesti hoitava 
käyttöalue. Silkkipuuterista jää iholle ihastuttava 
silkin tuntu. Elvyttävä ja virkistävä tai rentouttava 
ja tasapainottava – Dr. Hauschka vartalohoito 
hemmottelee ihoa. 

Voiteet ja puuterit

Kosketuksen taika
Elvyttävä ja virkistävä tai rentouttava ja tasapainottava 

 – Dr. Hauschka vartalohoito hemmottelee ihoa.
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Kvitten vartalovoide
virkistävä vartalovoide antaa kevyen olon

Kvitten vartalovoiteen hento tuoksu ei johda ajatuksia muualle 
ja auttaa näin keskittymään oleelliseen. Voide vahvistaa 
tehokkaasti ihon tukirakennetta. Kvittenin siemenuutteen 
ansiosta se kosteuttaa ihoa. Voiteen kallisarvoiset öljyt 
taas huolehtivat siitä, että kosteustasapaino myös säilyy. 
Ihohuokosia supistava oratuomiuute ja vahvistava salviauute 
auttavat ihoa saavuttamaan ja säilyttämään luonnollisen 
tasapainonsa.

Käyttö
Levitä Kvitten vartalovoidetta suihkun tai kylvyn jälkeen ohuelti 
iholle. Imeytyy nopeasti. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme Salvia deodoranttia ja 
Sitruuna-sitruunaruoho suihkuvoidetta.

Ainesosaluettelo
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Prunus Spinosa Fruit Extract, Prunus 
Spinosa Flower Extract, Arachis Hypogaea Oil, Salvia Officinalis Leaf Extract, Glycerin, 
Olea Europaea Fruit Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Lysolecithin, Parfum, 
Citral*, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Linalool*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Algin, Xanthan Gum, Lecithin, Silica.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Voiteet ja puuterit

Sitruuna-sitruunaruoho  
vartalovoide
virkistävä vartalovoide antaa elinvoimaa

Sitruuna-sitruunaruoho vartalovoiteen puhtaan raikas tuoksu 
avaa aistit ja antaa lisää energiaa. Vartalonhoito virkistävällä 
voiteella tukee terveitä elämäntapoja. Sitruunaruoho ja aito, 
eteerinen sitruunaöljy kirkastavat ihon sävyä. Ne aktivoivat ja 
kiinteyttävät ihoa yhdessä ihokudoksen rakennetta kohentavan 
peltokorteuutteen ja ihoa vahvistavan salviauutteen ohella. 
Kvittenin siemenuute ylläpitää ihon kosteustasapainoa. Jojoba- 
ja oliiviöljy lisäävät vartalovoiteen hoitavaa vaikutusta.

Käyttö
Levitä Sitruuna-sitruunaruoho vartalovoidetta suihkun tai 
kylvyn jälkeen ohuelti iholle. Imeytyy nopeasti. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme Sitruuna-sitruunaruoho 
suihkuvoidetta, Sitruuna-sitruunaruoho kylpyöljyä ja Sitruuna-
sitruunaruoho vartaloöljyä.

Ainesosaluettelo
Aqua, Alcohol, Salvia Officinalis Leaf Extract, Prunus Spinosa Fruit Extract, Pyrus 
Cydonia Seed Extract, Glycerin, Cymbopogon Citratus Extract, Prunus Spinosa Flower 
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Arachis Hypogaea Oil, Equisetum Arvense Extract, 
Olea Europaea Fruit Oil, Citrus Limon Peel Oil, Parfum*, Citral*, Limonene*, Linalool*, 
Geraniol*, Farnesol*, Coumarin*, Citronellol*, Eugenol*, Daucus Carota Sativa Root 
Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Algin, Xanthan Gum, Cetearyl Glucoside, 
Cetearyl Alcohol, Hydrated Silica.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Laventeli-santelipuu  
vartalovoide 
rentouttaa ja hemmottelee niin 
ihoa kuin mieltä arjen kiireen keskellä

Laventeli-santelipuu vartalovoiteen raikas, hienostunut 
laventelin tuoksu auttaa rentoutumaan ja selkeyttämään 
ajatukset. Lämmin santelipuun tuoksu auttaa pitämään jalat 
maassa ja antaa levollisen olon. Vartalovoiteen hoitavat 
raaka-aineet elvyttävät myös ihon luonnollisen tasapainon. 
Sitruunamelissan ja käenkaalin uutteilla on ihoa harmonisoiva 
vaikutus. Hienojakoiset macadamia-, aprikoosinsiemen- ja 
avokadoöljyt taas vahvistavat ihon luonnollista vastustuskykyä. 
Iho jää silkkisen pehmeän ja kimmoisan tuntuiseksi.

Käyttö
Levitä Laventeli-santelipuu vartalovoidetta suihkun tai kylvyn 
jälkeen ohuelti iholle. Imeytyy nopeasti. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme Suo-laventeli kylpyöljyä 
ja Suo-laventeli vartaloöljyä.

Ainesosaluettelo
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Alcohol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin, 
Pyrus Cydonia Seed Extract, Lavandula Angustifolia Flower Water, Persea Gratissima 
Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Equisetum Arvense 
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Oxalis Acetosella Extract, Melissa Officinalis 
Flower/Leaf/Stem Extract, Glyceryl Stearate Citrate, Parfum, Lavandula Angustifolia 
Oil, Santalum Album Oil, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Farnesol*, 
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Coumarin*, Citral*, Butyrospermum 
Parkii Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Hectorite, Cetyl Alcohol, Sucrose Stearate, 
Sucrose Distearate, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Ruusu vartalovoide
hellii ja suojaa herkkää, vaativaa ihoa

Tasapainottava Ruusu vartalovoide hellii ihoa ja aisteja 
lämpöä ja suojaa tarjoavalla koostumuksellaan sekä ruusun 
ja jalopuun tuoksullaan. Täyteläinen voide vahvistaa ihoa ja 
sen luonnollista suojaa. Voide sisältää suojaavaa ruusuvahaa, 
aitoa, haihtuvaa ruusuöljyä ja villiruusun kiulukoista ja 
kukkien terälehdistä valmistettuja kallisarvoisia uutteita. Ne 
palauttavat ihon tasapainon. Dr. Hauschkan Burkina Fasossa 
käynnistämä luomukeräyshanke tuottaa karitevoita, joka 
yhdessä manteli- ja jojobaöljyn kanssa hoitaa ihoa tehokkaasti. 
Nauti sametinpehmeästä ihosta.

Käyttö
Levitä Ruusu vartalovoidetta suihkun tai kylvyn jälkeen ohuelti 
iholle. Imeytyy nopeasti. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme Ruusu vartaloöljyä.

Ainesosaluettelo
Aqua, Rosa Damascena Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Alcohol, Glycerin, 
Pyrus Cydonia Seed Extract, Butyrospermum Parkii Butter, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Lysolecithin, Cetearyl Alcohol, Hectorite, Rosa Canina Fruit Extract, Cera 
Alba, Rosa Damascena Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum, Citronellol*, 
Geraniol*, Limonene*, Linalool*, Citral*, Coumarin*, Eugenol*, Benzyl Benzoate*, 
Farnesol*, Propolis Cera, Xanthan Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Voiteet ja puuterit
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After Sun
hoitava vartalovoide vahvistaa kestävää rusketusta

Auringossa vietetyn päivän jälkeen iho saattaa aurinkosuojasta 
huolimatta olla hieman ärtynyt ja kuumottava ja tuntua 
tavallista kuivemmalta. Runsas ja viilentävä hoito edistää 
ihon virkistäytymistä auringossa olon jälkeen. Näin rusketus 
pysyy kauemmin. After Sun Lotion sisältää ihoa rauhoittavia 
jääruohokasvin uutteita. Miellyttävän tuntuinen voide virkistää 
ja rentouttaa herkkää ihoa auringonoton jälkeen. Kevyt, 
nopeasti imeytyvä voide sisältää porkkanaa ja ruusunmarjaa 
sekä kosteuttavia jääruohokasvin ja kvitteninsiementen uutteita. 
Se jättää pehmeän tunnun iholle. Kehäkukka ja masmalo 
rauhoittavat auringon rasittamaa ihoa. Manteliöljy, karitevoi ja 
ruusuvaha hoitavat intensiivisesti ja auttavat ihoa säilyttämään 
kosteutensa.

Käyttö
Levitä After Sun Lotionia auringossa vietetyn päivän jälkeen 
ohuelti iholle. Imeytyy nopeasti. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona ruskettuneille kasvoille suosittelemme 
Kirkastavaa naamiota ja Ihokuuria S.

Ainesosaluettelo
Aqua, Rosa Canina Fruit Extract, Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Daucus Carota Sativa 
Root Extract, Mesembryanthemum Crystallinum Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Cetearyl Alcohol, 
Hectorite, Cera Alba, Rosa Damascena Flower Wax, Lysolecithin, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Xanthan Gum, Parfum, Linalool*, Citral*, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, 
Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Propolis Cera.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Voiteet ja puuterit

Manteli vartalovoide
täyteläistä tehohoitoa kuivalle iholle lämmin, 
lumoava tuoksu

Täyteläisen Manteli vartalovoiteen tuoksu kuljettaa käyttäjänsä 
kauas mielikuvien maailmaan. Mantelinkukkien huumaava ja 
mantelihedelmän sensuelli tuoksu muistuttaa Italian kukkeasta 
kesästä. Mantelin siemenistä puristettu öljy yhdistettynä 
hoitavaan mäkikuismaan ja tasapainottavaan masmaloon 
silottaa ja vahvistaa kuivaa, herkkää ihoa. Kvitten- ja malvauute 
säätelevät ihon kosteustasapainoa jättäen ihon pehmeän 
tuntuiseksi.

Käyttö
Levitä Manteli vartalovoidetta suihkun tai kylvyn jälkeen ohuelti 
iholle. Imeytyy nopeasti. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme Manteli-mäkikuisma 
vartaloöljyä.

Ainesosaluettelo
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Persea 
Gratissima Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Pyrus Cydonia Seed Exrtract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Glycerin, Butyrospermum Parkii 
Butter, Sucrose Laurate, Citrus Aurantium Amara Flower Water, Glyceryl Stearate Citrate, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Hypericum Perforatum 
Flower/Leaf Extract, Hectorite, Parfum, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Coumarin*, 
Citral*, Linalool*, Farnesol*, Lysolecithin, Althaea Officinalis Leaf Extract, Hippophae 
Rhamnoides Fruit Extract, Euphorbia Cerifera Cera, Xanthan Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Silkkipuuteri
silkinpehmeä vartalopuuteri hoitaa päästä jalkoihin

Silkkipuuteri antaa suojaa, hoitaa ja tekee ihosta pehmeän. 
Se sisältää aitoa jauhettua raakasilkkiä salvian, katkeron 
ja tammen kaarnan uutteilla täydennettynä. Silkkipuuteri 
lievittää ihon kutinaa, deodoroi kevyesti ja vaalii ihon 
bakteeritasapainoa. Hieno puuterikoostumus ei ärsytä ihoa. 
Vartalon iho saa luonnollisen matan pinnan ja Silkkipuuteri 
suojaa hellävaraisesti myös herkkää ihoa. 

Käyttö
Levitetään suihkun tai kylvyn jälkeen puhtaalle ja kuivalle iholle.

Vinkki
Monipuoliset käyttömahdollisuudet tekevät talkittomasta 
Silkkipuuterista oikean monitaiturin: sitä voidaan käyttää vartalo- 
ja jalkapuuterina, mietona deodoranttina, kuivashampoona, 
vauvan ihon hoitoon sekä ehkäisemään hiertymiä.

Ainesosaluettelo
Oryza Sativa Starch, Serica Powder, Silica, Parfum, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, 
Coumarin*, Citronellol*, Citral*, Gentiana Lutea Extract, Quercus Robur Extract, Salvia 
Officinalis Extract, Solum Diatomeae.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Voiteet ja puuterit
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Päivä ja yö, valo ja pimeys, lämpö ja kylmyys, lepo ja 
liike ovat luonnon vastakohtapareja, joiden rytminen 
vuorottelu jaksottaa elämää. Rytmi kiinnosti Rudolf 
Hauschkaa siinä määrin, että se muodostui perustaksi 
hänen kehittämälleen ainutlaatuiselle lääkkeiden 
valmistusmenetelmälle. Myös hoitavien vartaloöljyjen 
valmistuksessa rytmillä on ratkaiseva merkitys. 

Esimerkiksi Ruusu vartaloöljyn perusraaka-aineisiin 
kuuluvat damaskonruusun kuivatut nuput. Ne 
lisätään auringonkukkaöljyä sisältävään astiaan ja tätä 
sekoitusta lämmitetään hitaasti, kunnes se saavuttaa 

ihmiskehon normaalin lämpötilan. Seitsemän 
päivän ajan ruusunnuput ovat vaihtelevasti levossa 
ja liikkeessa, aivan kuten luonnossakin. Tuloksena 
on ravitseva ruusunnuppu-uute, joka hemmottelee 
ihoa Ruusu vartaloöljyn ainesosana. Tätä verkkaista 
uuttamismenetelmää käytetään myös viiden muun 
Dr. Hauschka hoitoöljyn valmistuksessa. Ne hoitavat 
ihoa kiinteyttäen, aktivoiden, tasapainottaen, 
suojaten tai rentouttaen. 

Jokaiselle löytyy omaan rytmiin ja elämäntilanteeseen 
sopiva hoitoöljy. 

Rytmiset hoitoöljyt
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Oratuomi vartaloöljy
vartaloöljy pitää ihon pehmeänä ja kimmoisana

Kimmoisa ja sileä iho tuntuu hyvältä ja näyttää terveeltä. 
Oratuomi vartaloöljy on koko perheelle soveltuva ihoa 
vahvistava ja lämmittävä hoitoöljy. Se on osoittanut 
tehokkuutensa erityisesti raskauden aikana. Raskausarpien 
ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää säilyttää ihon kimmoisuus. 
Oratuomenkukista ja ihon toimintaa vahvistavista 
koivunlehdistä saatava uute sekä mäkikuisma ja jojobaöljy 
yhdessä tukevat ihon kimmoisuutta ja kiinteyttä. 
Luonnonmukaisesti tuotettuun auringonkukkaöljyyn 
sekoitetut kasviraaka-aineet käsitellään yhdessä viikon ajan 
luontaisen rytmin mukaisesti. Sekoituksen lämpötila on 
tässä käsittelyvaiheessa 37 °C, eli sama kuin ruumiinlämpö. 
Ainesosat sekoitetaan huolellisesti aamuisin ja iltaisin. Tällä 
tavoin rohtokasvien koko voima sitoutuu öljyyn.

Käyttö
Vartaloöljy levittyy parhaiten kostealle iholle. Näin muodostuva 
vesi-öljy-emulsio imeytyy helposti ja ihon kosteustasapaino 
säilyy. 

Vinkki
Aktivoivassa hieronnassa levitä pieni määrä Oratuomi 
vartaloöljyä iholle ja ota hoidettavalta ihoalueelta kiinni 
peukalon ja etusormen avulla, nosta ihoa hellästi ylös ja päästä 
irti. Toista viisi kertaa samalla ihoalueella ennen kuin siirryt 
seuraavaan kohtaan.
Täydentäväksi hoidoksi suosittelemme tuotevalikoimamme 
suihkuvoiteita, kylpyjä ja vartalovoiteita.

Ainesosaluettelo
Helianthus Annuus Seed Oil, Prunus Spinosa Flower Extract, Betula Alba Leaf Extract, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf Extract, Parfum, 
Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Citral*, Coumarin*, Farnesol*, Eugenol*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Sitruuna-sitruunaruoho  
vartaloöljy
virkistävä hoitoöljy kiinteyttää ihoa

Toivomme kaikki, että ihomme on raikas, kimmoisa ja kiinteä. 
Sitruuna-sitruunaruoho vartaloöljy virkistää ja kiinteyttää. 
Vartaloöljyssä yhdistyvät luonnollisten, eteeristen öljyjen 
aktivoivat tuoksut ja rohtokasviuutteiden ja öljyjen hoitavat ja 
vahvistavat ominaisuudet. 
Luonnonmukaisesti tuotettuun auringonkukkaöljyyn sekoitetut 
sitruunaruoho, misteli, peltokorte ja sitruunankuoret vahvistavat 
ihon sidekudosta. Nämä raaka-aineet yhdessä käsitellään viikon 
ajan luontaisen rytmin mukaisesti. Sekoituksen lämpötila on 
tässä käsittelyvaiheessa 37 °C, eli sama kuin ruumiinlämpö. 
Ainesosat sekoitetaan huolellisesti aamuisin ja iltaisin. Tällä 
tavoin rohtokasvien koko voima sitoutuu öljyyn.

Käyttö
Vartaloöljy levittyy parhaiten kostealle iholle. Näin muodostuva 
vesi-öljy-emulsio imeytyy helposti ja ihon kosteustasapaino 
säilyy. 

Vinkki
Vartaloöljyn selluliittia kiinteyttävä vaikutus edellyttää 
toimiakseen lisäksi terveellisen ja vitamiinipitoisen ruokavalion, 
liikuntaa, vaihtosuihkuja ja öljyn tehokkaan hieromisen iholle.
Täydentävänä hoitona suosittelemme Sitruuna-sitruunaruoho 
suihkuvoidetta, Sitruuna-sitruunaruoho kylpyöljyä ja Sitruuna-
sitruunaruoho vartalovoidetta. 

Ainesosaluettelo
Helianthus Annuus Seed Oil, Citrus Medica Limonum Peel Extract, Cymbopogon 
Citratus Extract, Equisetum Arvense Extract, Viscum Album Leaf Extract, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Citrus Medica Limonum Peel Oil, Parfum, Limonene*, Citral*, 
Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Citronellol*, Eugenol*, Coumarin*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Hoitoöljyt
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Suo-laventeli vartaloöljy
rentouttava öljy suojaa tehokkaasti ihoa

Kaipaamme kaikki joskus suojaa ja hoivaa. Suo-laventeli 
vartaloöljy muodostaa iholle suojaavan kerroksen. Vartaloöljyn 
keskeisin ainesosa on turveuute, joka on valmistettu WALAn 
omintakeisen, rytmisen menetelmän mukaisesti. Turve 
muodostaa ulkoisilta vaikutuksilta suojaavan kerroksen ja 
soveltuu erityisesti säähän helposti reagoiville ja paleleville 
ihmisille. Luonnollista ja eteeristä laventeliöljyä sisältävän 
vartaloöljyn tuoksu on pehmeä. Se rentouttaa ja edistää 
rauhallisen, syvän unen saantia. 
Oliiviöljyyn sekoitetut hevoskastanja ja peltokorte käsitellään 
viikon ajan luontaisen rytmin mukaisesti. Sekoituksen lämpötila 
on tässä käsittelyvaiheessa 37 °C, eli sama kuin ruumiinlämpö. 
Ainesosat sekoitetaan huolellisesti aamuisin ja iltaisin. Tällä 
tavoin rohtokasvien koko voima sitoutuu öljyyn.

Käyttö
Ravista öljyä pullossa, kunnes sen kaksi kerrosta ovat 
sekoittuneet keskenään. Vartaloöljy levittyy parhaiten kostealle 
iholle. Näin muodostuva vesi-öljy-emulsio imeytyy helposti ja 
ihon kosteustasapaino säilyy. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme suihkuvoiteitamme,  
Suo-laventeli kylpyöljyä ja Laventeli-santelipuu vartalovoidetta.

Ainesosaluettelo
Olea Europaea Fruit Oil, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Lavandula Angustifolia 
Oil, Peat Moss Extract, Sucrose Distearate, Linalool*, Hydrogenated Jojoba Oil, Parfum, 
Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Farnesol*, Eugenol*, Equisetum 
Arvense Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Alcohol.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Ruusu vartaloöljy
tasapainottava öljy hellii ihoa

Joskus sekä iho että mieli kaipaavat harmonisoivaa ja 
vahvistavaa hoitoa. Tällöin on Ruusu vartaloöljyn aika. 
Kallisarvoisen, eteerisen ruusuöljyn ja kosteutta ylläpitävän 
jojobaöljyn yhdistelmästä syntyy tasapainottava ja harmonisoiva 
vartaloöljy, joka tasoittaa ihoa ja auttaa laukaisemaan jännitystä 
ja henkistä rasitusta. 
Luonnonmukaisesti tuotettuun auringonkukkaöljyyn sekoitetut, 
kallisarvoiset damaskonruusun kuivatut nuput käsitellään 
viikon ajan luontaisen rytmin mukaisesti. Sekoituksen lämpötila 
on tässä käsittelyvaiheessa 37 °C, eli sama kuin ruumiinlämpö. 
Aamuisin ja iltaisin uutetta hämmennetään varoen. Tällä tavoin 
tasapainottavan ruusun koko voima sitoutuu öljyyn.

Käyttö
Vartaloöljy levittyy parhaiten kostealle iholle. Näin muodostuva 
vesi-öljy-emulsio imeytyy helposti ja ihon kosteustasapaino 
säilyy. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme suihkuvoiteitamme, 
kylpyöljyjä, Ruusu vartalovoidetta ja Ruusu deodoranttia.

Ainesosaluettelo
Helianthus Annuus Seed Oil, Rosa Damascena Flower Extract, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Citral*, Eugenol*, Farnesol*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Hoitoöljyt
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Manteli-mäkikuisma vartaloöljy
hellävarainen vartaloöljy hellii ihoa ja mieltä

Kun iho on kuiva ja ärtynyt, Manteli-mäkikuisma vartaloöljy 
auttaa. Vartaloöljyn lämmin tuoksu levittäytyy hellävaraisesti 
iholle. Kylmäpuristettua manteliöljyä sisältävä vartaloöljy 
tekee ihosta tasaisen ja miellyttävän sileän. Se suojaa ja auttaa 
ihoa säilyttämään kosteustasapainonsa. Mäkikuismaöljyn 
pehmittävät ominaisuudet tasoittavat ja vahvistavat ihoa. 
Koostumusta täydentää vielä rauhoittava humala. 
Luonnonmukaisesti tuotettuun auringonkukkaöljyyn sekoitettu 
kuivattu humala hautuu viikon ajan rytmisen menetelmän 
mukaisesti. Sekoituksen lämpötila on tässä käsittelyvaiheessa 
37 °C, eli sama kuin ruumiinlämpö. Aamuisin ja iltaisin uutetta 
hämmennetään varoen. Tällä tavoin rohtokasvin koko voima 
sitoutuu öljyyn.

Käyttö
Vartaloöljy levittyy parhaiten kostealle iholle. Näin muodostuva 
vesi-öljy-emulsio imeytyy helposti ja ihon kosteustasapaino 
säilyy. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme suihkuvoiteitamme, 
kylpyöljyjä sekä Manteli vartalovoidetta.

Ainesosaluettelo
Helianthus Annuus Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf Extract, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Humulus Lupulus Cone Extract, Parfum, Limonene*, Citronellol*, 
Linalool*, Geraniol*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Koivu-arnikki vartaloöljy
liikunta- ja urheilusuoritusten jälkeen
ihoa ja lihaksia stimuloiva vartaloöljy

Urheilun tai saunan jälkeen keho ja mieli nauttivat elävöittävästä 
hoidosta. Koivu-arnikki vartaloöljy virkistää mintun ja sitruunan 
tuoksullaan, sen sisältämä jojobaöljy suojaa ihon kosteutta ja 
tekee siitä pehmeän ja sileän. Vartaloöljyn rohtokasviuutteet 
aktivoivat ihon aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Se lämmittää 
jännittyneitä lihaksia ja rasittuneita niveliä.
Luonnonmukaisesti tuotettuun auringonkukkaöljyyn lisätyt 
ihon toimintoja vahvistavat koivunlehdet, arnikki, voimistava 
takiaisenjuuri sekä nokkoset hautuvat viikon ajan rytmisen 
menetelmän mukaisesti. Sekoituksen lämpötila on tässä 
käsittelyvaiheessa 37 °C eli sama kuin ruumiinlämpö. Ainesosat 
sekoitetaan huolellisesti aamuisin ja iltaisin. Tällä tavoin 
rohtokasvien koko voima sitoutuu öljyyn.

Käyttö
Vartaloöljy levittyy parhaiten kostealle iholle. Näin muodostuva 
vesi-öljy-emulsio imeytyy helposti ja ihon kosteustasapaino 
säilyy. 

Vinkki
Täydentävänä hoitona suosittelemme Sitruuna-sitruunaruoho 
suihkuvoidetta, Sitruuna-sitruunaruoho kylpyöljyä, Sitruuna-
sitruunaruoho vartalovoidetta ja Salvia deodoranttia.

Ainesosaluettelo
Helianthus Annuus Seed Oil, Arnica Montana Flower Extract, Betula Alba Leaf Extract, 
Urtica Dioica Extract, Arctium Lappa Root Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Parfum, Linalool*, Citral*, Limonene*, Coumarin*, Citronellol*, Geraniol*, Farnesol*, 
Eugenol*, Brassica Nigra Seed Extract.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Hoitoöljyt
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Kätemme puhuvat 
omaa kieltään

Kädet puhuvat aivan omaa kieltään elein, jotka voivat 
joskus ilmaista enemmän kuin sanat. Kädet ovat kuin 
käyntikortti, joka kertoo mm. ihmisen tekemästä 
työstä. Käsiä käytetään jatkuvasti työpaikalla, vapaa-
aikana ja kotitöissä. Ympäristötekijät, kuten kuiva 
ilma, vesi ja kylmyys tai aurinko rasittavat käsiä. 
Kämmenten iho kuivuu, muuttuu karheaksi ja menee 
rikki. Myös kynnet voivat lohkeilla. 

Siksi kädet tarvitsevat erityistä hoitoa. Nopeasti ihoon 
imeytyvä Käsivoide sisältää kallisarvoisia kasviöljyjä ja 
hoitavia kasviuutteita. Neem kynsiöljy suojaa kynsiä 
ja kynsinauhoja. Käytännöllinen Neem kynsiöljykynä 
on ihanteellinen kannettavaksi mukana käsilaukussa. 

Hemmottele itseäsi sormenpäitä myöten. Anna käsien 
kauneuden myös näkyä. 

Käsienhoito
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Neem kynsiöljy
kynsiä vahvistava hoitoöljy
pehmittää myös kynsinauhat

Neem kynsiöljy on ter veiden ja 
hoidettujen kynsien perusta. Intensiivinen 
hoito tekee kynsistä vahvat ja elastiset. 
Neemin, masmalon ja kamomillan 
yhdistelmä tukee kynsirakennetta ja 
hoitaa myös herkkää ja halkeilevaa 
kynsinauhaa. Käytön myötä kynsiaines 
vahvistuu. 

Käyttö
Hiero Neem kynsiöljy käsien tai jalkojen 
pesun jälkeen kynsiin ja kynsipedeille. 
Tee hoitotoimenpide kahdesti päivässä 
erittäin huonokuntoisille kynsille. 

Vinkki
Neem kynsiöljykynä on helppo kuljettaa 
mukana. Suosittelemme käsien hoitoon 
lisäksi nopeasti imeytyvää Käsivoidetta.

Ainesosaluettelo
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum*, 
Linalool*, Limonene*, Geraniol*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Käsivoide
suojaavaa hoitoa, imeytyy nopeasti

Käsivoide suojaa ja hoitaa käsiä joka 
päivä. Pitsi-itulehden elävöittävien 
voimien, kallisarvoisten kasviöljyjen ja 
rohtosalkoruusun yhdistelmä ylläpitää 
ihon kosteustasapainoa ja imeytyy 
nopeasti. Jopa karkeista käsistä tulee 
taas pehmeät ja sileät.

Käyttö
Rasvaa kädet tarvittaessa useita kertoja 
päivässä. Käsivoide imeytyy nopeasti 
eikä jätä öljyistä pintaa iholle. Pehmittää 
myös kyynärpäiden karheaa ihoa. 

Vinkki
Kynsien ja kynsinauhojen hoitoon 
suosittelemme Neem kynsiöljyä tai Neem 
kynsiöljykynää.

Ainesosaluettelo
Aqua, Alcohol, Glycerin, Althaea Officinalis Extract, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Daucus Carota Extract, Cetearyl Alcohol, Cera 
Flava, Prunus Spinosa Flower Extract, Arachis Hypogaea 
Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Triticum Vulgare Germ 
Oil, Bentonite, Lactose, Kalanchoe Daigremontiana 
Extract, Parfum, Limonene*, Linalool*, Citronellol*, 
Geraniol*, Citral*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, 
Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Lysolecithin, Xanthan 
Gum.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Neem kynsiöljykynä
kynsiä vahvistava hoitoöljy
pehmittää myös kynsinauhat

Neem kynsiöljykynällä voit hoitaa kynsiäsi 
missä vain. Kynässä on käytännöllinen 
levityskärki, jolla öljyn saa levitettyä 
kynsille siististi ja helposti. Näin voit 
hoitaa kynsiäsi yhtä hyvin kotona kuin 
matkoilla.

Käyttö
Kun painat levityskärjen kevyesti kynttä 
vasten, kynä annostelee sopivan määrän 
öljyä. 

Vinkki
Kynsilakka saattaa värjätä levityskärjen 
pään. Jotta Neem kynsiöljykynä pysyy aina 
puhtaana, tuotteessa on mukana kolme 
helposti vaihdettavaa vaihtokärkeä.

Ainesosaluettelo
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum*, 
Linalool*, Limonene*, Geraniol*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Jalat ja jalkaterät jäävät vähälle huomiolle. 
Suurimman osan vuotta piilotamme ne sukkiin 
ja kenkiin. Kuinka suuren työn ne tekevätkään! 
Jalkateriin kohdistuu koko vartalon paino, ja varpaat 
ylläpitävät koko vartalon tasapainon. Ei ihme, että ne 
silloin tällöin vihoittelevat. Jos seisomme vapaa-ajalla 
tai työssämme paljon, jalkaterät ja raajat väsyvät ja 
saattavat turvota. Jos kengät ovat lisäksi tiukat tai 
epäsopivat, jalkateriin nousee rakkoja, kantapäihin 
tulee hankaumia tai känsiä ja sääriin pohjekipuja.  

Kesän kuumuus rasittaa jalkoja. On tärkeää hoitaa 
jalkateriä ja pohkeita niitä vahvistavilla ja helpotusta 
tuovilla tuotteilla. 

Jalkavoide ja Jalkavirkiste piristävät väsyneitä jalkoja 
ja jalkateriä ehkäisten turvotusta. Hikoileville 
jaloille suosittelemme Deodoroivaa jalkavoidetta 
ja Silkkipuuteria. Molemmilla tuotteilla on kevyesti 
deodoroiva vaikutus, ja ne sitovat jalkahien hajua. 
Huolehdi jaloistasi ja auta ne taas jaloilleen. 

Huolehdi jaloistasi 

Jalkojenhoito
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Deodoroiva jalkavoide
pitää jalat kuivina
ja estää hiertymiä

Deodoroiva jalkavoide tekee arjesta kevyempää. Silkki ja 
riisitärkkelys muodostavat jalalle suojaavan puuterikerroksen, 
joka sitoo kosteutta. Näin jalkavoide hillitsee liiallista jalkojen 
hikoilua ja vähentää epämiellyttävää tuoksua. Eteerisen 
rosmariiniöljyn, silkin ja salvian yhdistelmä hoitaa ja 
tasapainottaa bakteerien toimintaa iholla. Käytön jälkeen iho 
tuntuu pehmeältä, miellyttävän kuivalta ja suojatulta. 

Käyttö
Levitä Deodoroivaa jalkavoidetta aamuisin ja iltaisin ohuelti 
jaloille. Älä hiero. 

Vinkki
Suosittelemme paljon hikoileville jaloille Silkkipuuteria, ja 
kuivalle ja halkeilevalle iholle Jalkavoidetta, joka soveltuu 
hyvin myös jalkojen hierontaan. Väsyneille jaloille helpotusta 
tuo piristävä Jalkavirkiste. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Glycerin, Oryza Sativa Starch, Solidago Virgaurea Extract, Bentonite, Salvia 
Officinalis Extract, Parfum, Alcohol, Serica Powder, Rosmarinus Officinalis Oil, 
Limonene*, Linalool*, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*, Propolis.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Jalkavoide
virkistävää hoitoa
väsyneille jaloille

Sopii kaikkiin tilanteisiin! Jalkavoide sopii hyvin jalkojen 
päivittäiseen hoitoon ja virkistävään hierontaan. Jalkavoide 
imeytyy nopeasti ihoon hoitaen ja kosteuttaen sitä samalla. 
Sopii erityisesti kuivuudesta kärsiville jaloille.

Käyttö
Levitä Jalkavoidetta ohuelti ja hiero se ihoon. Käytä voidetta 
kuivalle iholle päivittäin.

Vinkki
Jalkavoide soveltuu erinomaisesti jalkahierontaan. Väsyneille 
jaloille helpotusta tuo piristävä Jalkavirkiste. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Glycerin, Alcohol, Parfum, Hypericum Perforatum Extract, Arachis Hypogaea 
Oil, Lanolin, Olea Europaea Oil, Prunus Spinosa Fruit Extract, Cetearyl Alcohol, Zinc 
Oxide, Aesculus Hippocastanum Extract, Simmondsia Chinensis Oil, Bentonite, Lactose, 
Limonene*, Citral*, Linalool*, Geraniol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Citronellol*, 
Coumarin*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Xanthan Gum, Lysolecithin, Propolis.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Jalkavirkiste
pintaverenkiertoa elvyttävä neste
helpottaa raajojen turvotusta

Jalkavirkiste hoitaa ja virkistää jalkoja. Se ehkäisee ja hoitaa 
jalkojen turvotusta ja tukkoisuutta. Väsyneet jalat tuntuvat taas 
kevyiltä. Purasruohon, rosmariinin ja risiiniöljyn yhdistelmä 
aktivoi ja elävöittää ihoa ja suojaa sitä samalla kuivumiselta. 
Päivän aikana paljon istuma- tai seisomatyötä tekevät 
ilahtuvat jalkojen saamasta lisävoimasta. Myös väsyneet kädet 
ja käsivarret voi hoitaa virkisteellä tehden olon kevyemmäksi. 

Käyttö
Levitä virkistettä jaloille, jalkaterille tai käsille alhaalta ylöspäin 
kohti sydäntä. Hoidon voi toistaa tarvittaessa useita kertoja 
päivässä. Koska virkiste sisältää öljyä, levitä se suoraan iholle 
ja vältä kosketusta vaatteiden kanssa. Erityisen kuivalle iholle 
Jalkavirkistettä voidaan käyttää sekoitettuna Dr. Hauschka 
vartaloöljyyn. 

Vinkki
Jalkavirkistettä täydentävänä hoitona suosittelemme 
rasittuneille ja turvonneille jaloille Jalkavoidetta ja runsaasti 
hikoileville jaloille Deodoroivaa jalkavoidetta.

Ainesosaluettelo
Alcohol, Ricinus Communis Seed Oil, Borago Officinalis Extract, Aqua, Parfum, 
Linalool*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Limonene*, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, 
Coumarin*.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Jalkojenhoito



Purasruoho tai leikkisämmin kurkkuyrtti 
on kuin suoraan sadusta. Sen karheasta, 
hopeanhohtoisesta varresta ojentuu useita 
voimakkaita käsivarsia, joiden pienet siniset, 
tähtimäiset kukinnot kurkottavat kohti 
taivasta. Purasruohon tarkkaa alkuperää ei 
tunneta, mutta sen sijaan tiedetään, että sillä 
on aktivoivia voimia. Niin kuin sen kukinto 
vaihtaa sulavasti väriään hennon punertavasta 
taivaansiniseen, yhtä vaivattomasti se elvyttää 
ja virkistää jalkoja ja saa nesteet jälleen 
liikkeelle. Purasruohoa sisältävä Dr. Hauschka 
Jalkavirkiste saa jalkasi tuntumaan jälleen 
ihanan kevyiltä ja ketteriltä. Se on todellinen 
ystävä, joka tekee arjesta keveämmän. 

Purasruoho
Ihmeellisen muuntautumiskykyinen -

89Tietoisku: Jalkavirkiste



Sininen meri. Kaikki ympärillämme 
loistaa sinisenä. Vaikka emme olekaan veden äärellä, 
silmiemme eteen avautuu hohtavan sininen meri –  
olemme keskellä WALAn rohtokasvipuutarhaa ja 
sen purasruohoviljelmiä. Rohtokasvit aaltoilevat 
ympärillämme vehreinä riveinä ja mehiläisten surina 
täyttää ilman, jossa viipyilee kevyt tuoreen kurkun 
tuoksu. Juuri nyt alkukesästä purasruoho näyttäytyy 
kauneimmassa loistossaan. Kuin pienet siniset 
tähdet sen kukinnot ojentautuvat kesätaivasta kohti. 
On sadonkorjuun aika.

kertoo Bernhard Ehrmann, WALAn rohtokasvi-
puutarhan johtaja. Täällä jokaisella kasvilla on 
oma hoitajansa ja Bernhard Ehrmann on vastuussa 
purasruohosta. Kasvi kylvetään kolmesti vuodessa 
ja siksi saadaan myös kolme satoa, jotka korjataan 
kesä-, heinä- ja elokuussa. Jokainen kylvö tuottaa 
noin 80 kg purasruohoa. Bernhard Ehrmann 
työtovereineen kuljettaa sen pajukoreissa suoraan 
viljelmiltä WALAn uuttamoon, jossa Jalkavirkisteeseen 
tarkoitettu purasruoho käsitellään välittömästi. 
Kaikki tuotantovaiheet suoritetaan paikan päällä Bad 
Bollissa sadonkorjuusta valmiiseen tuotteeseen asti.

››Me korjaamme purasruohon sen kukinta-
aikaan, sillä silloin se on täynnä voimaa‹‹,

Koreittain  
parantavia voimia
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WALAn rohtokasvipuutarhan työntekijöiden on  
hyvä olla aamuvirkkuja. Purasruohon sadonkorjuu 
aloitetaan jo klo 5.30, kun kastepisarat vielä kiiltävät 
lehdillä. Miksi? ”Kasvit ovat tähän aikaan aamusta 
vahvoja ja levänneitä ja haluamme hyödyntää sitä 
uutteissamme.” Aamupäivällä klo 11 mennessä hie-
nonnetun purasruohon täytyy jo hautua uuttamon 
saviruukuissa. Työntekijöille ei siis juuri jää aikaa 
ihailla puutarhan lumoavaa rauhaa.

Kasteenraikkautta  
ja hyvää oloa Sadonkorjuun aikana tulevat esiin purasruohon 

erityisominaisuudet, ennen kaikkea sen huomat-
tava kosteuspitoisuus. Kun purasruoho niitetään, 
leikatuista varsista suorastaan pulppuaa nestettä. 
Myös tuoreen kurkun tuoksu voimistuu entisestään. 
Raikas, juokseva neste ja kirkas keveys – tämä kaikki 
viittaa selvästi kasvin liikkeellepaneviin ominaisuuk-
siin. ”Olemme myös aina hyvällä tuulella purasruo-
hon sadonkorjuun jälkeen”, toteaa Bernhard Ehr-
mann. Se ei ole ihmekään, sillä purasruohoa on jo 
vuosisatojen ajan käytetty masennuksen hoitoon. 

Hyvän mielen  
viljelmät

hetkiä
Tähti- 

 rohtokasvipuutarhassa
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”Olen käyttänyt Dr. Hauschka Jalkavirkistettä jo monien 
vuosien ajan vaellusretkien tai istumatyössä vietettyjen 
päivien jälkeen, mutta kaikkein mieluiten käytän sitä 
joogaharjoitusteni päätteeksi. Jooga saa veren kiertämään 
sekä aktivoi ja rentouttaa lihaksia ja sidekudoksia. Siksi 
kehomme tuntuu joogatunnin jälkeen usein lämpimältä 
ja elinvoimaiselta. Jalkavirkiste tukee ja pitkittää tätä 
tunnetta. Sen rosmariini elvyttää ja edistää verenkiertoa 
ja samalla tunnen itseni ihanan virkistyneeksi. Myös 
kuuman kylvyn tai vuorottelevan kylmän ja lämpimän 
suihkun jälkeen hemmottelen jalkojani Jalkavirkisteellä 
ja hetken hieronnalla. Rosmariinin tuoksu tuo mieleeni 
taloni Italian Liguriassa, kesän ja Välimeren, vaikka olisi 
keskitalvi.”
Dr. Bettina Knothe, tutkija ja joogaopettaja, Berliini, Saksa

… ja joogan jälkeen

”Juokseminen on tärkeä osa elämääni. Olen jo muutamien 
vuosien ajan käynyt lenkillä päivittäin – juoksen aina 
vähintään 13 km, mieluiten metsässä. Juokseminen 
rauhoittaa ja vapauttaa, tyhjentää pään ja poistaa kaiken 
stressin. Työssäni minun täytyy seisoa ja kävellä paljon, siksi 
jalat ovat illalla lenkin jälkeen luonnollisesti väsyneet. Silloin 
käytän Dr. Hauschka Jalkavirkistettä. Hieron sitä käsivarsiin, 
reisiin, sääriin ja jalkoihin suihkun jälkeen ja pian oloni 
on taas kevyt ja virkeä. Myös sen tuoksu on miellyttävän 
yrttinen. Ennen juoksukilpailuja hieron Jalkavirkistettä 
lihaksiin 15 minuuttia ennen lähtölaukausta. Se lämmittää 
ja rentouttaa. Toistan saman illalla välttyäkseni varmasti 
lihaskivuilta seuraavana päivänä.”

Luka Schito, WALA Heilmittel GmbH:n tilausten kokoaja, 
Bad Boll, Saksa

Ennen kilpailuja …

Jalkavirkiste
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Olen aivan ihastunut  
Jalkavirkisteeseen, sillä teen  

seisomatyötä ja iltaisin hemmottelen 

sillä itseäni rentoutuessani. 

Petra Krommenhoek, Utrecht,  
Hollanti

Olen ammatiltani ääninäyttelijä  
ja työssäni seison pitkiä toveja  

mikrofonin ääressä. Jalkavirkiste  
helpottaa oloani ja sen miellyttävä 

rosmariinintuoksu saa minut 

hyvälle tuulelle myös talvisin.

Julia Stoepel, Berliini, Saksa

Työskentelen apteekissa ja Jalkavirkiste 
on parasta mitä tiedän rasittavan 

työpäivän jälkeen. Purasruohon kukat 
muistuttavat minua lapsuudestani ja 

isoäitini puutarhasta.

Dani, Ratingen, Saksa

Kun muistaa käyttää sitä balettitunnin jälkeen,  

ei kärsi lihaskivuista  
lainkaan seuraavana päivänä!  

Sopii tosi hyvin myös väsyneille käsivarsille! 

Denise Chantal Pagel, Lübeck, Saksa

Kaupunkioppaana kävelen ja seison 
paljon, joten käytän Jalkavirkistettä 

mielelläni iltaisin  
pitkän päivän jälkeen! 

Petra Neumann, Schleswig, Saksa

Pidän sitä aina työpöydän 
laatikossa. Kun päivä toimistossa 

venyy jälleen kerran niin pitkäksi,  
että reisissä ja säärissä esiintyy turvotusta, 

hieron niihin reilusti Jalkavirkistettä. 

Petra B., Berliini, Saksa
Pää alas, jalat ylös –  
vaihtelu virkistää!
Jalkavirkisteen purasruoho vaikuttaa kudoksia supistavasti  
ja vapauttavasti. Jalat tuntuvat ihanan kevyiltä  
kuin päälläseisonnan jälkeen.

Milloin käytät Jalkavirkistettä mieluiten? Mikä siinä miellyttää sinua eniten? 
Kysyimme tätä Dr. Hauschka tuotteiden käyttäjiltä henkilökohtaisesti ja facebookin kautta. 
Suurkiitos kaikille vastaajille! 

Jalkavirkiste
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Äidin ja lapsen välinen yhteys raskauden aikana 
on ainutlaatuinen kokemus – niin henkisesti, 
tunnepohjaisesti kuin kehollisestikin. Yhdeksän 
raskauskuukauden aikana äidin keho huolehtii 
kasvavasta lapsesta parhaalla mahdollisella tavalla.
Iho, aineenvaihdunta ja koko aistitoiminta voivat 
muuttua tänä aikana, ja ne tarvitsevat erityistä 
huomaavaisuutta. 

Annette Kiefer on pitänyt huolta monista odottavista 
äideistä toimiessaan pitkään kätilönä. Nykyään 
hän on WALAn asiantuntija, jonka tehtävänä on 
neuvoa kenttätyötä tekeviä kätilöitä ja jakaa omaa 
osaamistaan eteenpäin heille. 

Raskauden alkuaika
Monet naiset kertovat kehossa tapahtuvien 
muutosten aiheuttamasta väsymyksestä raskauden 
alussa. Jos ulkoiset tekijät eivät salli elämään 
oman lepo- ja unitarpeen mukaan, Annette 
Kiefer suosittelee hieromaan käsivarsiin ja sääriin 

Dr. Hauschka Jalkavirkistettä (ks. s. 88). Isätkin 
nauttivat tällaisesta virkistyksestä, kun työt kutsuvat 
lyhyen yön jälkeen. Yhdessä kylmien säärihuuhtelujen 
kanssa Jalkavirkiste stimuloi verenkiertoa sekä 
ehkäisee ja lievittää turvotusta ja suonenvetoa. 
Jalkavirkiste on erityisen helppo levittää erillisellä 
sumutinpäällä, joka on saatavana lisävarusteena. 

Raskausarpien ennaltaehkäisy on tärkeä asia 
odottaville äideille. Säännöllinen hieronta Oratuomi 
vartaloöljyllä (ks. s. 81) notkeuttaa ihoa ja tukee sen 
elastisuutta.

Raskauden ajan toinen arvokas seuralainen on 
Suo-laventeli vartaloöljy (ks. s. 82), kuten Annette 
Kiefer suosittelee: ”Vartaloöljy verhoaa ihon 
lämpimällä ja suojaavalla kerroksella ja auttaa sitä 
suojautumaan ympäristön vaikutuksilta. Levitä 
öljyä rintojen ja sydämen alueelle sekä ranteiden 
sisäpuolelle, tarvittaessa myös vatsalle, jos se on altis 
jännitystiloille."

Raskaus & imetys
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Kehoa ja sielua hellivä kylpy
Odottavat äidit nauttivat keveyden tunteesta 
lämpimässä vedessä. Dr. Hauschka kylpyöljyjen laaja 
valikoima lisää tätä nautintoa entisestään, esimerkiksi 
Suo-laventeli kylpyöljy (ks. s. 69) rauhoittaa ja 
saattelee hyvään uneen.

Kuherruskuukausi vauvan kanssa
Äidin keho tarvitsee ainakin kuudesta kahdeksaan 
viikkoa aikaa raskaudesta ja synnytyksestä 
toipumiseen.

Annette Kiefer painottaa levon ja rauhan merkitystä 
synnytyksen jälkeisenä aikana: ”Vanhempien 
tulee viettää tämä erityinen aika, jota mielelläni 
nimitän kuherruskuukaudeksi vauvan kanssa, 
mahdollisimman miellyttävästi ja ilman stressiä. 
Näin vauvakin aistii, että kaikki on kunnossa. Tässäkin 
Suo-laventeli vartaloöljy (ks. s. 82) auttaa vanhempia 
välttämään ulkoisia stressin aiheuttajia.”

Oratuomi vartaloöljy (ks. s. 81) sopii synnytyksen 
jälkeiseen vatsahierontaan vahvistavan vaikutuksensa 
ansiosta. Sen jälkeen Sitruuna-sitruunaruoho 
vartaloöljy (s. S. 81) ja Sitruuna-sitruunaruoho 
kylpyöljy (s. S. 69) auttavat vahvistamaan sidekudosta.

Herkkätuntoinen suojatti
Vauva on täynnä viattomuutta, puhtautta ja 
rakkautta ja luottaa täysin vanhempiinsa. Herkkyyden 
vertauskuva on vauvan iho. Sen kautta lapsi kokee 

ensimmäisen intensiivisen kontaktin äitiin ja 
ulkomaailmaan. Annette Kiefer kertoo, miksi hän ei 
periaatteessa suosittele hoitoaineita vastasyntyneen 
iholle: ”Tuskin mikään on niin herkkä kuin lapsen 
iho. Suosittelen, että imeväisikäiset pestään vain 
vedellä ja kylvetetään kerran viikossa, sen jälkeen kun 
napatynkä on irronnut. Vauva on silloin tavallisesti 
10–14 päivän ikäinen ja iloitsee siitä, että saa kylpeä 
lämpimässä kylpyhuoneessa, mielellään isän käsillä 
leväten. Jos äidillä on paljon maitoa, sitä voi käyttää 
luonnollisena hoitoaineena kylpyvedessä.”

Muutaman kuukauden ikäiset lapset, joilla on 
enemmän kontaktia ulkomaailmaan, voi suojata 
esimerkiksi kylmää tuulta vastaan Dr. Hauschka 
tuotteilla, kuten täyteläisellä Ruusuvoiteella (ks. s. 29). 
Vauvoille ja pikkulapsille sopii erittäin hyvin myös 
harmonisoiva Dr. Hauschka Ruusu kylpyöljy (ks. s. 69).

Vauvahieronta kolmen kuukauden iästä lähtien on 
erityisen hieno tapa olla yhteydessä lapseen. Annette 
Kiefer korostaakin tässä yhteydessä Dr. Hauschka 
Ruusu var taloöljyn (ks .  s .   82) luonnollisia 
ominaisuuksia: ”Valikoidut ja laadukkaat ainesosat 
sekä luonnollinen ja mieto tuoksu tekevät tästä 
vartaloöljystä erittäin sopivan. Se antaa lapselle 
lämpöä ja suojaa.”

Käsittele suojattiasi huomaavasti ja hellävaroen ja 
nauti yhteisistä hetkistä.
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”Vanhempien tulee viettää tämä erityinen aika,  
jota mielelläni nimitän kuherruskuukaudeksi vauvan kanssa,  

mahdollisimman miellyttävästi ja ilman stressiä.  
Näin vauvakin aistii, että kaikki on kunnossa.

Annette Kiefer, kätilöiden ammattineuvonta
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Tunnet varmaan yhden jos toisenkin, joka kärsii 
kiusallisesta tilanteesta: äärimmäisen kuivasta, 
kutisevasta ihosta, tykyttävistä, halkeilevista 
huulista tai tulehtuneista ikenistä. Nämä ovat 
hetkiä, jolloin tarvitaan täsmätuotteita. Tuotteilta 
odotetaan lievitystä, suojaa, viilennystä tai ikenien 
parantumista niin, että uskaltaa taas nauraa ilman 
että huulet repeävät tai pahanhajuinen hengitys 
häiritsee. Suuria odotuksia tuotteita kohtaan. 
Siinä on erityistuotteiden juju: ne vaikuttavat sekä 
ennaltaehkäisevästi että parantavasti. 

Kolme Dr.Hauschka Med tuotelinjaa sisältävät 
täsmätuotteet ihon, hampaiden ja suun sekä huulten 
hoitoon.

Lääkekasvien ja lääketieteen asiantuntemus
Jo vuosien ajan WALA Heilmittel GmbH on 
kehittänyt lääkkeitä, joiden vaikuttavana ainesosana 

ovat lääkekasvit. Tätä vuosien aikana karttunutta 
asiantuntemusta on hyödynnetty myös Dr.Hauschka 
Med erityistuotteiden kehitystyössä. Tuotekehitykseen 
ovat osallistuneet myös kokeneet kosmetologit 
ja lääkärit. Tuotteet on testattu ulkopuolisissa 
tutkimuslaitoksissa. Kehitystyö WALAlla on hyvin 
kokonaisvaltaista, kuten myös näkemyksemme 
ihmiskehon toiminnasta ja sen hoidosta. 

Tietoisesti valikoidut raaka-aineet
Useat kasvipohjaiset raaka-aineet ovat erinomaisia 
lääkkeenomaiseen hoitoon: käytämme esimerkiksi 
hevoskastanjan kuoriuutetta ikenien vahvistamiseen 
ja tuorepuristettua jääruohon maitiaisnestettä 
atooppisen ihon kutinan rauhoittamiseen ja ihon 
luonnollisten suojamekanismien aktivoimiseen. 
Tuorepuristettuun maitiaisnesteeseen tiivistyy kasvin 
koko elinvoima ja siksi sen vaikutusaineet ovat 
erityisen tehokkaita. 

Hoitoa  
erityistilanteisiin

Rauhoittava ja tasapainottava.  
Suojaava ja rakentava. Luotettava ja hoitava.  

Kohti luonnollista tasapainoa. 

Dr.Hauschka Med
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Lääkitsevä ihonhoito 
Ihmiset , jotka kärsivät erittäin kuivasta tai 
atooppisesta ihosta, tarvitsevat juuri heille 
kehitettyjä ihonhoitotuotteita – päivittäin, joka 
tilanteessa. Tällaisten hoitotuotteiden täytyy 
vastata ihon yksilöllisiä tarpeita. Dr.Hauschka Med 
ihonhoitotuotteet tukevat ihoa kaikissa tilanteissa 
– ja parantavat elämänlaatua tuntuvasti jo 
ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen.

Laatutakuu
Rohtokasveista ja luonnollisista öljyistä valmistetut 
Dr.Hauschka Med ihonhoitotuotteet on kehitetty 
erittäin kuivaa ja atooppista ihoa varten. Ne eivät 
sisällä hajusteita ja soveltuvat erittäin hyvin myös 
pikkulapsille.

Vapautunut tunne iholla
Lääkitsevä ihonhoito – parempaa elämänlaatua  
erittäin kuivasta ja atooppisesta ihosta kärsiville



Tehohoito

Akuuttihoito

Perushoito

Erittäin kuiva, kutiava iho

Erittäin kuiva, hilseilevä iho

Punoittava, ärtynyt,  
kutiava iho

*

Jääruoho  
tehovoide

Potentilla 
akuuttivoide

Jääruoho  
vartalovoide

Jääruoho  
kasvovoide

UUTUUS

*  Jos atooppisen ihon kunto huononee nopeasti tai ihon kuntoa on 
vaikea arvioida, ota yhteyttä lääkäriin.
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Atooppisen ihon vaihteleva kunto
Atooppisen ihon kunto vaihtelee voimakkaasti. Aika 
ajoin iho tuntuu terveeltä, sitten seuraa taas vaihe, 
jolloin sen luonnollinen tasapaino järkkyy – iho alkaa 
punoittaa ja kutista voimakkaasti.
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Jääruoho kasvovoide
Jääruoho kasvovoide on täyteläinen ihon terveitä toimintoja 
edistävä voide. Jo levittäessäsi tunnet, kuinka tämä 
perushoitovoide imeytyy välittömästi ja poistaa kireyden 
iholtasi.

 ›  Lievittää kireyden tunnetta ja ehkäisee kutinaa
 ›  Vahvistaa ihon luonnollista suojamekanismia
 ›  Imeytyy heti ihoon jättämättä rasvaista kerrosta
 › Valkoisen unikon (oopiumiunikon) öljy pehmentää  

kasvojen ihoa
 › Sopii meikin pohjustukseen

Käyttö
Levitä 1–2 painalluksen verran voidetta kasvoille päivittäin. 
Sopii myös meikin pohjustukseen. 

Vinkki
Vartalon perushoitotuotteeksi suosittelemme Jääruoho 
vartalovoidetta.

Ainesosaluettelo
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Mesembryanthemum Crystallinum Extract, 
Persea Gratissima Oil, Alcohol, Glycerin, Arachis Hypogaea Oil, Cetearyl Alcohol, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Papaver Somniferum Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, 
Lanolin, Lysolecithin, Hectorite, Manihot Utilissima Starch, Mangifera Indica Seed 
Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Chondrus Crispus Extract, Cetearyl Glucoside, 
Xanthan Gum, Amyris Balsamifera Bark Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract.

Jääruoho vartalovoide
Erittäin kuivan, hilseilevän ihon päivittäiseen hoitoon sekä 
atooppisen ihon perusvoiteeksi. Vahvistaa ihon vastustuskykyä 
ja jättää miellyttävän tunteen iholle.

 ›  Lievittää kireyden tunnetta ja ehkäisee kutinaa
 › Vahvistaa ihon luonnollista suojamekanismia
 ›  Imeytyy heti ihoon jättämättä rasvaista kerrosta iholle

Käyttö
Levitä päivittäin koko vartalolle.

Vinkki
Kasvojen perushoitotuotteeksi suosittelemme Jääruoho 
kasvovoidetta.

Ainesosaluettelo
Aqua, Mesembryanthemum Crystallinum Extract, Glycerin, Alcohol, Simmondsia 
Chinensis Oil, Persea Gratissima Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Manihot Utilissima 
Starch, Cera Alba, Lanolin, Lysolecithin, Mangifera Indica Seed Butter, Butyrospermum 
Parkii Butter, Daucus Carota Extract, Sucrose Stearate, Sucrose Distearate, Chondrus 
Crispus Extract, Glyceryl Stearate, Hectorite, Xanthan Gum, Stearic Acid, Amyris 
Balsamifera Oil, Rosmarinus Officinalis Extract, Sodium Stearoyl Lactylate.
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Jääruoho tehovoide
Monet kärsivät ajoittain erittäin kuivasta ja kutiavasta ihosta, 
etenkin vartalon herkissä kohdissa kuten kasvoissa ja kyynär- tai 
polvitaipeissa. Silloin auttaa Jääruoho tehovoide, joka hoitaa ja 
kosteuttaa ihoa tehokkaasti. Hyvin hoidettu iho on paremmin 
suojattu ja kutina lievenee.

 › Lievittää kutinaa
 ›  Auttaa erityisen kuivia ihoalueita löytämään luonnollisen 

tasapainonsa
 ›  Vahvistaa ihon luonnollista suojamekanismia

Käyttö
Levitä ihon ongelma-alueille tarpeen mukaan useita kertoja 
päivässä.

Vinkki
Kostea ja viileä Tehovoidetta sisältävä haude auttaa lievittämään 
kutinaa nopeasti. 

Ainesosaluettelo
Aqua, Mesembryanthemum Crystallinum Extract, Persea Gratissima Oil, Glycerin, 
Mangifera Indica Seed Butter, Alcohol, Tricaprylin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Lanolin, Cetearyl Alcohol, 
Bentonite, Butyrospermum Parkii Butter, Daucus Carota Sativa Root Extract, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Amyris Balsamifera Bark Oil, Lysolecithin, Glyceryl Oleate, 
Xanthan Gum.

Potentilla akuuttivoide
Kasvojen lievä punoitus ja kutina yltyvät joskus hyvinkin 
nopeasti todelliseksi ongelmaksi. Ärtyneet ihoalueet, jotka 
eivät millään keinolla tunnu rauhoittuvan, tarvitsevat erityistä 
hoivaa ja huolenpitoa. Potentilla akuuttivoide auttaa ärtynyttä 
ihoa löytämään jälleen luonnollisen tasapainonsa. Se auttaa 
katkaisemaan kutinan ja raapimisen kierteen. Kutina lievenee 
nopeasti – jo silloin, kun iho punoittaa vasta kevyesti. 

 › Rauhoittavaa hoitoa tulehduksiin taipuvaiselle iholle
 › Lievittää kutinaa jo silloin, kun iho punoittaa vasta kevyesti

Käyttö
Levitä ihon ongelma-alueille ohuelti tarpeen mukaan useita 
kertoja päivässä. Anna imeytyä täysin välttääksesi tahroja 
vaatteissa.

Vinkki
Kun iho on rauhoittunut, Jääruoho tehovoide voi auttaa 
pitämään sen kunnossa.

Ainesosaluettelo
Aqua, Sesamum Indicum Seed Oil, Alcohol, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Potentilla Erecta Root Extract, Ricinus Communis Seed Oil, Glyceryl Stearate Citrate, 
Butyrospermum Parkii Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Cetearyl Alcohol, Sucrose 
Stearate, Sucrose Distearate, Xanthan Gum, Amyris Balsamifera Bark Oil, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract. 



Vankasta juurakosta nousevat 
hoikat varret, rehevien lehtien  
lomasta kurkottavat hennot  
kukkaset – Potentilla officinalis 
eli rätvänä on täynnä vastakohtia.  
Vain tarkkasilmäinen löytää  
Potentilla officinaliksen niityltä. 
Pikkuruisine keltaisine kukki-
neen sitä voisi nimittää lähinnä  
”seinäruusuksi”. Huomaamat-
tomuus ei kuitenkaan tarkoita 
voimattomuutta. Sen juurakko 
on todellinen aarrearkku täynnä  
hoitavia aineita, ennen kaik-
kea parkkihappoja. Maavarsi on  
väriltään punainen – kasvia  
nimitetään myös verijuureksi – ja 
tämän yllättävän ominaisuuden 
takia sitä on käytetty rohto- ja 
taikakasvina jo vuosisatojen ajan. 

Myös me hyödynnämme Poten-
tilla officinaliksen voimia. Tämä 
rohtokasvi näyttää taitonsa  
Potentilla akuuttivoiteessa,  
jossa se rauhoittaa erityisesti  
kutiavaa ja tulehduksille taipu-
vaista ihoa hellävaroen, mutta 
tehokkaasti. Potentilla officinalis
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Tämän monitaiturin 
uskottiin sisältävän 

myös taikavoimia

Potentilla officinalis ei ehkä ole puutarhan näyttävimpiä 
kaunottaria. Mutta sen ujon olemuksen taakse kätkeytyy 
vahva luonne ja runsaasti tervehdyttäviä voimia. Ihminen 
on hyödyntänyt tämän kasvin ominaisuuksia jo vuosisatojen 
ajan. 

Monitaituri
Jo Hippokrates ja Hildegard von Bingen tiesivät, että Potentilla 
officinalis auttaa kutinaan ja kiristävään ihoon. Sen avulla 
myös lääkittiin tulehduksia ja tyrehdytettiin verenvuotoa. 

Tällä monitaiturilla uskottiin olevan 
jopa taikavoimia. Amulettina Potentilla 
officinalis suojeli kantajaansa ja auttoi 
löytämään oikeat sanat tilanteessa kuin 
tilanteessa. Sen nimi viittaa parantamisen 

voimaan. Latinan sana potentia tarkoittaa kykyä tai voimaa 
ja rohtokasvien lisänimenä usein esiintyvä officinale on 
peräisin latinan sanasta officina, joka viittaa apteekkiin tai 
laboratorioon. 

Vaatimaton ruusu
Potentilla officinaliksen kukassa on neljä keltaista terälehteä 
ja niillä se erottuu selvästi kaikista muista ruusukasveista. 
Se ei toden totta tuo itseään esille huumaavalla tuoksulla 
eikä mehevillä hedelmillä, kuten sen lähisukulaiset ruusu ja 
omena. Ensi silmäyksellä sillä ei ole kovin paljon annettavaa 
ja se tuntuukin keskittyvän lähinnä omaan itseensä. 
Potentilla officinaliksen kukinta kestää pitkään, toukokuusta 
lokakuuhun. Tuolloin sen pituuskasvu pysähtyy ja se aivan 
kuin jää odottamaan. Se osaa säästää voimiaan. Voimia, joita 
se käyttää kasvamiseen kukinta-ajan päätyttyä – silloin, kun 
muut kasvit keskittyvät yksinomaan hedelmiinsä. Potentilla 
officinaliksella on siis erityisiä ominaisuuksia, joita kannattaa 
tutkia tarkemmin. 

Vastakkaisia voimia
Potentilla officinalista tarkastellessa huomaa pian, että tässä 
pienessä kasvissa kohtaavat monet vastakkaiset voimat: 
vankasta, keskitetystä maavarresta nousevat eri suuntiin 
pyrkivät, elämää janoavat kukkavarret. Potentilla officinalis 
on eloisuuden symboli, se lievittää tulehduksia ja ryhdistää. 
Sen juurakosta saatava uute rauhoittaa ärtynyttä ja kutiavaa 
ihoa tehokkaasti ja luonnollisesti. Verraton juuristo!

Sen voima
levollisuudessapiilee
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Potentilla officinalis (rätvänä)  
vaikuttaa:
› rauhoittavasti 
› ryhdistävästi 

Potentilla officinalis:

 ärtyneelle iholle
Ryhdistäviä impulsseja

otentilla officinaliksen olemus: vankka juurakko on 
täynnä keskittynyttä, päättäväistä voimaa, kun taas 
sen maanpäälliset osat haarautuvat eri suuntiin. 
Tämä kasvi symboloi ryhtiä ja eloisuutta. 

Potentilla officinaliksen maine erityisen tehokkaana 
rohtokasvina perustuu myös sen ulkonäköön. Kun 
juurakon halkaisee, leikkauspinta värjäytyy hetkessä 
verenpunaiseksi. Potentilla officinaliksen voima on-
kin juuri maavarressa. Se sisältää jopa 25 prosenttia 
parkkiaineita – enemmän kuin mikään muu kasvi. 

Potentilla akuuttivoiteen valmistukseen käytetyt kasvit 
kerätään luonnosta Puolassa. Sato korjataan talvella, 
kun kasvin koko voima on keskittynyt juuristoon. 
Turvataksemme kasvin säilymisen emme koskaan 
kerää yhdeltä alueelta kaikkia kasveja. Parantavia 
ainesosia sisältävä uute saadaan suoraan juurakosta.  
Se rauhoittaa ja antaa rakentavia impulsseja.

Potentilla akuuttivoide rauhoittaa ihoa. Se lievittää 
kutinaa ja palauttaa ärtyneen ihon luonnollisen 
tasapainon.

P
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Kun tuuli ja raaka sää rasittavat huulten ihoa, kun 
vilustuminen heikentää puolustuskykyä tai kun 
työ vaatii kaiken, monilla ihmisillä on taipumus 
kutiaviin, kipeisiin huulirakkuloihin (yskänrokko). 
Silloin auttaa Akuutti Huulivoide. Ajoissa käytettynä 
se voi ehkäistä epämiellyttävät huulirakkulat ja hoitaa 
huulet kuntoon.

Huulten iho vaatii alku- ja parantumisvaiheessa 

erityistä hoitoa ja suojaa. Dr.Hauschka Med Akuutti 
Huulivoide on kehitetty huulirakkuloihin taipuvaiselle 
iholle. Sen ainutlaatuinen koostumus sisältää 
pelkästään luonnollisia ainesosia, joiden lievittävät 
ominaisuudet tuntuvat välittömästi.

Säännöllinen ennaltaehkäisevä hoito Akuutilla 
Huulivoiteella oireettomassa vaiheessa pitää huulten 
ihon pehmeänä ja terveenä.

Luonnon voimin
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Akuutti Huulivoide
Miellyttävästi viilentävä Akuutti Huulivoide sisältää 
kallisarvoista kehäkukan ja auringonhatun tuorepuristettua 
mehua. Molemmat rohtokasvit tunnetaan niiden tulehduksia 
lievittävistä ja ihoa uudistavista ominaisuuksista. Lisäksi 
huulivoiteessa on hoitavaa jojobaöljyä, salviauutetta, joka 
hillitsee bakteerien ja virusten kasvua, sekä viilentävää 
piparminttua.

 › Ehkäisee huulirakkuloiden syntymistä ajoissa käytettynä
 › Viilentää kiristäviä, kihelmöiviä huulia
 › Hoitaa huulet sametinpehmeiksi

Käyttö
Levitä Akuutti huulivoidetta useita kertoja päivässä heti, kun 
huulilla tuntuu kiristyksen tunnetta tai kihelmöintiä.
Eteerisiä öljyjä sisältävän koostumuksen vuoksi tuote ei sovellu 
vauvoille ja pienille lapsille.

Vinkki
Päivittäiseen huulten hoitoon suosittelemme Huulibalsamia.

Ainesosaluettelo
Aqua, Calendula Officinalis Extract, Alcohol, Echinacea Pallida Extract, Glycerin, Salvia 
Officinalis Extract, Arachis Hypogaea Oil, Lanolin, Cetearyl Alcohol, Mentha Piperita 
Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Hectorite, Parfum, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, 
Citronellol*, Xanthan Gum, Lysolecithin. 
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Hampailla on tärkeä tehtävä. Hienontamalla ne 
valmistelevat ravinnon ruoansulatusta varten. Terveet 
hampaat ovat siksi terveyden yksi perusedellytyksistä. 
Hampaat ovatkin pieniä ihmeitä. Niitä ympäröivä 
hammaskiille on ihmisvartalon kovin aine. Siihen 
varastoituneiden mineraalien, kuten kalsiumin, 
fosfaatin, magnesiumin ja natriumyhdisteiden, 
ansiosta hammaskiille on niin vastustuskykyinen, että 
sillä voidaan naarmuttaa jopa terästä. Kovuudesta 
huolimatta jatkuva kuormitus kuluttaa kiillettä. 
Rasitamme purupintoja noin tuhat kertaa päivässä. 
Hammas itse on ankkuroitunut hammasjuuren ja 
juurikalvon kautta leukaan niin, että se ei anna periksi 
äärimmäisessäkään kuormituksessa. Hammasta 
ympäröivä ien suojaa herkkää hammaskaulaa.

Vaikka hammas vaikuttaa vastustuskykyiseltä, se 
on erittäin haavoittuvainen. Hampaiden väliin 
jäävät ruoantähteet ovat bakteerien herkkua, ja 
plakin muodostuessa bakteerit voivat aiheuttaa 
ientulehdusta tai kariesta happojen tuhoamaan 
hammaskiilteeseen. 

Terveiden hampaiden ja voimakkaiden ikenien 
perusta on päivittäinen suuhygienia, joka estää 
plakin synnyn. Kun hammaskiille saa uusia 
mineraaleja, se kovettuu jälleen. Dr.Hauschka Med 
-suuhygieniatuotteet vahvistavat ikeniä ja estävät 
tulehduksia kasviuutteiden avulla. Ne aktivoivat 
luonnollista syljen eritystä, joka puolestaan neutraloi 
suuta ja tasapainottaa suun bakteerikantaa.

Hyvinvoiva suu
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Hellävarainen  
Suolahammastahna
Herkät, vihlovat hampaat, joiden hammaskaulat ovat 
paljastuneet, tarvitsevat erityistä hoitoa. Hampaat täytyy 
puhdistaa hellävaraisesti, liikaa hankausta välttäen. Puhdistus 
on kuitenkin oltava perusteellista, jotta hampaat säilyvät 
terveinä. Puhtaat hampaat, terveet ikenet ja vahvat suun 
limakalvot ovat paras suoja plakkia, ientulehdusta ja kariesta 
vastaan. 

 › Herkille, vihloville hampaille, joiden hammaskaulat ovat 
paljastuneet

 › Säännöllisesti käytettynä poistaa plakkia ja ehkäisee ham-
maskiveä sekä kariesta

 › Aidot eteeriset öljyt puhdistavat ja suojaavat suuta
 › Vahvistaa suun limakalvoja
 › Ei sisällä piparminttua, eikä mentolia ja sopii siksi käytettä-

väksi myös homeopaattisten hoitojen yhteydessä

Ainesosaluettelo
Maris Aqua, Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Glycerin, Maris Sal, Hydrated Silica, 
Xanthan Gum, Chondrus Crispus Extract, Hamamelis Virginiana Distillate, Parfum, 
Citrus Medica Limonum Oil, Citrus Grandis Oil, Limonene*, Citral*, Geraniol*, Linalool*, 
Solum Diatomeae, Kaolin, Pistacia Lentiscus Gum, Peat Moss Extract, Xanthophyll.
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Vahvistava  
Minttuhammastahna
Vahvat ikenet ja perusteellinen suuhygienia ovat avainasemassa 
hampaiden terveyden ylläpitämisessä. Siksi on erittäin tärkeää 
tasapainottaa suun bakteerikantaa haitallisten bakteerien 
kasvun estämiseksi. Säännöllinen hampaiden harjaus ikeniä 
ja hammaskiillettä vahvistavalla hammastahnalla, auttaa 
ehkäisemään plakin ja hammaskiven muodostumista sekä 
kariesta. Vahvistava Minttuhammastahna ehkäisee suun 
tulehduksia, vahvistaa ikeniä ja ylläpitää suun terveellistä 
bakteerikantaa. 

 › Nopea tulehduksia lievittävä vaikutus on todistetusti testattu.
 › Säännöllisesti käytettynä poistaa plakkia ja ehkäisee ham-

maskiveä, ientulehduksia ja kariesta
 › Ehkäisee ienverenvuotoa
 › Auttaa tasapainottamaan suun bakteerikantaa
 › Pitää hengityksen raikkaana

Ainesosaluettelo
Aqua, Sorbitol, Sodium Silicate, Glycerin, Chondrus Crispus Extract, Kaolin, Citric 
Acid, Solum Diatomeae/Silica, Parfum, Mentha Piperita Oil, Limonene*, Cinnamal*, 
Linalool*, Eugenol*, Melia Azadirachta Leaf Extract, Aesculus Hippocastanum Seed 
Extract, Pistacia Lentiscus Gum, Propolis Cera, Alcohol, CI 75810, CI 77891.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Salvia suuvesi
Salvia suuvesi täydentää tehokkaasti hampaidenpesua ja pitää 
suun raikkaana. Suuvesi huolehtii hygieniasta myös sellaisissa 
paikoissa, joihin hammasharja tai hammaslanka eivät pääse. 

 › Vahvistaa ja kiinteyttää ikeniä
 › Ehkäisee suun tulehduksia ja tasapainottaa suun baktee-

rikantaa
 › Aidot eteeriset öljyt puhdistavat ja pitävät suun raikkaana
 › Heti käyttövalmis

Käyttö
Ravista pulloa ennen käyttöä. Paina lapsilukolla suojattua 
korkkia merkityistä kohdista ja kierrä auki. Täytä korkki 
käyttövalmiilla suuvedellä. Purskuttele suuvettä 30 sekuntia ja 
sylje pois. Huuhtele suu tarvittaessa.
Sisältää noin 9 painoprosenttia alkoholia, eikä ole siksi 
tarkoitettu nieltäväksi, eikä myöskään sovellu lapsille.

Ainesosaluettelo
Aqua, Alcohol, Sorbitol, Althaea Officinalis Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf 
Extract, Krameria Triandra Root Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Potentilla Erecta Root Extract, Aesculus Hippocastanum Bark Extract, Melia 
Azadirachta Leaf Extract, Commiphora Myrrha Resin Extract, Parfum, Limonene*, 
Eugenol*, Linalool*, Chondrus Crispus Extract, Sodium Silicate, Glycerin,  
Propolis Cera.
*Aidoista eteerisistä öljyistä
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Suolavesi
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Mallin meikkauksessa on käytetty seuraavia tuotteita: Meikkivoide 01, Nestemäinen peitepuikko 01, Kivipuuteri,  
Aurinkopuuteri, Poskipuna 02, Kajalkynä 01, Luomivärit 03 ja 04, Kajal Eyeliner Duo 01 white, Eyeliner rajausväri black,  

Volume ripsiväri black, Huultenrajauskynä 03, Novum huulipuna 10
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Kauneus kumpuaa ennen kaikkea ihmisen sisäisestä 
säteilystä. Sitä meikkaus ei saa esiin, mutta taitava 
korostus edesauttaa. Tiedät itse parhaiten, haluatko 
mieluummin häivyttää epätasaisuuksia vai tehdä 
värikkäitä korostuksia. Onko tänään asiallinen ”soft 
grey” -päivä vai kutsuva ”cherry gloss” -fiilis.

Valitse tyylisi ja hoida samalla ihoasi. Kaikissa 
Dr. Hauschka värikosmetiikkasarjan tuotteissa 
kallisarvoiset öljyt, vahat ja silkkijauhe yhdistetään 
tarkoin valittuihin rohtokasveihin silmäruohosta 
taikapähkinään. Silmänympärysiho on erityisen 
herkkä ja ärtyy helposti. Siksi Dr. Hauschka Ripsivärit 
ja nestemäiset Eyeliner rajausvärit sisältävät mustan 
teen ja silmäruohon uutteita. Mustaa teetä sisältävät 
myös silmänrajauskynät ja luomivärit. Niissä on 
lisäksi masmalon ja taikapähkinän uutteita, jotka 
tasapainottavat ja silottavat ihoa. Kaikki Dr. Hauschka 
värikosmetiikka- ja kasvohoitotuotteet sisältävät 
masmaloa. Kasvin rauhoittava voima ja suuri 
mukautumiskyky tasapainottavat hyvin erikuntoisia 
ihoja. Siksi se on Dr. Hauschka tuotteiden tärkein 
kasvi. Dr. Hauschka värikosmetiikka sopii tuotteiden 
sisältämien kasviuutteiden ansiosta myös piilolinssien 
käyttäjille. Tämän osoittavat silmälääkärien testit 

ja herkkäsilmäisten asiakkaidemme kiittävät  
lausunnot.

Luonnosta vivahteikkaimmat värit
Hohtava helmenvalkoinen, tulipunainen karmiini tai 
syvänsininen ultramariini ovat luonnosta saatavia 
kauniita värejä. WALA käyttää värikosmetiikkaan maa- 
ja mineraalipigmenttejä, joiden runsaus on meikkien 
kehittäjälle oikea aarrekammio. Tarvittaessa väreihin 
saa lisähohtoa kiilteellä ja pehmeän viimeistelyn 
aidon silkin avulla. Tärkeää on, että iho voi aina 
hengittää vapaasti.

Taiteilijat neuvovat värisävyjen luomisessa
Värikosmetiikkaa kehittävät lääkekasviasiantun-
tijoiden ja kosmetologien lisäksi meikkitaiteilijat. 
Dr. Hauschka värien tulee sointua yhteen täydellisesti 
ja tarjota useita yhdistelymahdollisuuksia. Niinpä 
poskipuna ”soft terrakotta” saattaa kohdata luomilla 
sävyn ”shady green”, kun taas huulilla hohtaa ”nature 
shimmer”. Kaikki värisävyt ovat ihanan keveitä ja 
eloisia. Ne korostavat yksilöllisesti jokaisen ihoa 
ainutlaatuisella tavalla.

Valitse elämän väripaletista omasi. 

Korostus hoitavin 
värein

Silkkiä ja samettia.  
Viesti ja salaisuus. Elämän värit.  
Kauneuden korostusta taidolla. 

Värikosmetiikka
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 › Aloita puhdistamalla, vahvistamalla ja suojaamalla 
kasvosi (ks. s. 14). 

 › Levitä päivävoiteen päälle Meikkivoide. Tärkeää: 
värisävyn tulee vastata omaa luonnollista värisä-
vyäsi. 

 › Nestemäisellä peitepuikolla voit tasoittaa pienet 
epätasaisuudet ja tehdä silmiä ympäröivästä ihosta 

raikkaan näköisen. Siksi värisävy voi olla aavistuk-
sen vaaleampi kuin ihon sävy. Peitä iho silmien 
ympäriltä varjojen kohdalta, kohti sisäsilmää, ei 
ulos.

 › Levitä kuultava Irtopuuteri, Kivipuuteri ja päivetty-
neen sävyn kasvoille antava Aurinkopuuteri puu-
terisiveltimellä. 

Tasainen sävy
Meikkaus on taidetta. Ennen kuin taidemaalari kastaa pensselin väriin, 
hän valmistelee kankaan pohjustamalla sen. Aivan yhtä huolellisesti  
käsittelemme kasvoja, joiden sävyn ensin tasoitamme.

Sävy

Mallin meikkauksessa on käytetty seuraavia tuotteita: Meikkivoide 01, Nestemäinen peitepuikko 01, Kivipuuteri, Poskipuna 03, 
Luomivärit 01 ja 04, Kajalkynä 02, Ripsiväri black, Huultenrajauskynä 02, Huulibalsami
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Nestemäinen peitepuikko 
Peitepuikko sisältää mineraalipigmenttejä, jotka peittävät 
väsymyksen merkit silmien alta tai punoittavat alueet kasvoilta. 
Hoitavat raaka-aineet kuten avokadoöljy, macadamiaöljy, 
jojobaöljy ja karitevoi ravitsevat ihoa. Lisäksi masmalouute, 
porkkanauute ja kehäkukka rauhoittavat.

Pyöräyttämällä puikkoa aplikaattori annostelee väriä sopivan 
määrän hygieenisesti.

 › Käytä päivittäin, joko pelkästään tai meikkivoiteen kanssa
 › Voi käyttää myös meikin korjailuun päivän aikana

Vinkki
Käännä puikkoa vain sen verran, että väri tulee hieman näkyviin 
aplikaattorin kärjestä.

Ainesosaluettelo
Water (Aqua), Alcohol, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Glycerin, Mica, Cetearyl 
Alcohol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Calendula Officinalis Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Fragrance (Parfum)*, Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Benzyl 
Benzoate*, Benzyl Salicylate*, Geraniol*, Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, 
Bentonite, Sodium Cetearyl Sulfate, Xanthan Gum, Citric Acid, Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Utramarines (CI 77007), Zinc 
Oxide (CI 77947).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

01 pale sand

02 beige-rosé

03 sun tan

Sävy
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Meikkivoide
Kun ihosi sävy on tasainen, kasvojesi 
ominaispiir teet tulevat erityisen 
kauniisti esiin. Hoitavan Meikkivoiteen 
sisältämät korkealaatuiset luonnonraaka-
aineet tekevät siitä hyvin hellävaraisen. 
Granaattiomenauute, macadamia- ja 
kookospähkinäöljy säilyttävät ihon 
kosteuden ja suojaavat sitä. Meikkivoide 
ei peitä ihoa, vaan tasoittaa sen 
epätasaisuuksia. Kaikki Meikkivoiteen 
viisi sävyä saavat ihon näyttämään 
tasaiselta ja eloisalta.

01 macadamia

02 almond

03 chestnut

04 hazelnut

05 nutmeg

Ainesosaluettelo
Water (Aqua), Alcohol, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Fruit 
Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) 
Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, 
Fragrance (Parfum), Limonene*, Linalool*, Geraniol*, 
Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, 
Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, Benzyl 
Alcohol*, Bentonite, Xanthan Gum, Sodium Cetearyl 
Sulfate, Silica. [May contain (+/-) Mica, Iron Oxides 
(CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide  
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007)].

Sävy
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Irtopuuteri
Irtopuuterin hoitavat ainesosat ovat 
ruusu, masmalo, taikapähkinä, musta 
tee ja silkki. Irtopuuteri kiinnittää 
päivämeikin erittäin hyvin. 

Ainesosaluettelo
Manihot Utilissima Starch (Tapioca Starch), Serica 
(Silk) Powder, Mica, Solum Diatomeae (Diatomaceous 
Earth), Silica, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Parfum (Fragrance), Limonene*, 
Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*, Citral*, 
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Farnesol*, CI 77491, 
CI 77492, CI 77499 (Iron Oxides).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Kivipuuteri
Kivipuuterin hoitavat ainesosat ovat 
ruusu, masmalo, taikapähkinä, musta 
tee ja silkki. Kiinteässä muodossa oleva 
puuteri on helppo kuljettaa mukana ja 
sillä voi kätevästi korjailla meikkiä pitkin 
päivää.

Ainesosaluettelo
Talc, Serica (Silk) Powder, Mica, Solum Diatomeae 
(Diatomaceous Earth), Magnesium Stearate, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosa 
Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Parfum (Fragrance), 
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, 
Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*, Silica, CI 77491, 
CI 77492, CI 77499 (Iron Oxides).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Aurinkopuuteri
Bronzing Powder aurinkopuuteri antaa 
hehkuvan päivettyneen ilmeen ja tuo 
lämpöä kasvoille. Silkki, masmalo, 
taikapähkinä ja salvia ehkäisevät 
epäpuhtauksien syntymistä.

Ainesosaluettelo
Talc, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Silk (Serica) Powder, 
Kaolin, Anthyllis Vulneraria Extract, Magnesium 
Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Mica, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, 
Silica, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum), Limonene*, 
Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, 
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Tocopherol, Ascorbyl 
Dipalmitate, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Samettinen iho
Silkkipuuteri poistaa iholta kiiltoa.  

Se suojaa ja antaa samettisen tunteen iholle kuivattamatta sitä.

Sävy
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 › Jos kasvosi ovat pyöreät, levitä Poskipuna sivelti-
mellä kasvojen reunoilta sisälle päin peukalonle-
veydeltä poskiluun alapuolelle. 

 › Ovaalinmuotoisia kasvoja korostetaan levittämällä 
punaa keskitetysti poskiluun ja alaleuan väliin laa-
jasti pyörivin liikkein. 

 › Kulmikkaat kasvot vaikuttavat pehmeämmiltä, kun 
punaa levitetään niihin kohtiin, joissa on teräviä 
ääriviivoja, esimerkiksi ohimoille, poskien reunalle 
ja alaleukaan. 

 › Tiesitkö: Jos kasvosi ovat kalpeat, levitä punaa mie-
luiten posken yläosaan ja kulmakarvojen alapuo-
lelle. Se saa sinut näyttämään nuoremmalta!

Ruusuiset posket
Kevyt korostus Poskipunalla tuo kasvoille heleyttä  
ja tasapainottaa kasvojen muotoa.

Posket
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Poskipuna
Poskipunassa yhdistyvät aito luonnonsilkki ,  ruusun 
terälehdet ja jojobaöljy, ja sitä on saatavana kolmena sävynä. 
Ruusuntuoksuinen Poskipuna muotoilee kasvoja hennon 
siitepölyn lailla ja loihtii niille luonnollisen eloisuuden.

Ainesosaluettelo
02_natural red
03_blushing rosé
Talc, Kaolin, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Magnesium Stearate, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Rosa Damascena Flower Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Silk (Serica) Powder, 
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum), 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Silica, Tocopherol, Ascorbyl 
Dipalmitate. [May contain (+/-) Mica, Carmine (CI 75470 ), Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499 ), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007)].

04_soft terracotta
Talc, Kaolin, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Magnesium Stearate, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Rosa Damascena Flower Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Silk (Serica) Powder, 
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum), 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Silica, Maltodextrin, Tocopherol, 
Ascorbyl Dipalmitate, Carmine (CI 75470 ), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), 
Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

04 soft terracotta

02 natural red 

03 blushing rosé

Posket
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 › Aloita täydentämällä kulmat yhdellä Luomi-
väripaletin värillä ja luomivärisiveltimellä.

 › Seuraavaksi levitä luomiväri: Levitä vaaleampaa 
väriä siveltimellä silmän sisäkulmasta ulospäin. 
Levitä tummempaa väriä sille silmäluomen osalle, 
jota haluat häivyttää. 

 › Silmät sädehtivät, kun valitset omaa silmienväriäsi 
korostavan värin:

sinisille silmille: Luomivärit 01, 02, 03, 09
vihreille silmille: Luomivärit 03, 04, 07, 08, 09
ruskeille silmille: kaikki värit sopivat

 › Kajalkynällä korostetaan silmän muotoa.  
Eyeliner rajausväri tehostaa vaikutusta, joten levitä 
sitä vain yläluomelle.

 › Ripsiväri viimeistelee silmämeikin. Harjaa ripsi-
väriä ensin alaripsiin, sitten yläripsiin. Levitä rip-
siväri sik-sak-tekniikalla: Aseta ripsiharja viistosti 
ripsien kasvusuuntaan nähden ja liikuta edesta-
kaisin. Vedä lopuksi harja sivuttain pois, ei ylös  
(ks. myös s. 132).

 › Tiesitkö: Silmämeikin voi poistaa hellävaraisesti 
hoitavalla ja täyteläisellä Puhdistusemulsiolla (ks. 
s. 21). Ota Puhdistusemulsiota kostealle vanula-
pulle tai Dr. Hauschka kosmetiikkasienelle ja pyyhi 
silmämeikki pois silmän sisäkulmasta ulkokulmaan 
päin.

Sädehtivät silmät
Silmien korostus värein kysyy taitoa, jotta sisäinen  
hehkumme saadaan näkyviin silmien säteilynä.

Silmät

Mallin meikkauksessa on käytetty seuraavia tuotteita: Kajal Eyeliner Duo 01 anthracite,  
Luomivärit 07 ja 09, Poskipuna 03, Volume ripsiväri black
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Kajalkynä
Dr. Hauschka Kajal Eyeliner -rajauskynissä on viisi kaunista 
sävyä, joilla voit korostaa silmiesi muotoa. Kvitten- ja 
karnaubavaha tekevät kynistä pehmeitä ja hyvin levittyviä. 
Dr. Hauschka kajalkynät sisältävät herkkää silmänympärysihoa 
rauhoittavia rohtokasvien uutteita, kuten masmaloa, teen 
lehtiuutetta ja taikapähkinää.

01 dark blue

02 soft gray

04 soft brown

05 black 

09 green (saatavana maaliskuusta 2016 alkaen)

Ainesosaluettelo
01_dark blue
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Talc, Hydrogenated Palm Glycerides, Mica, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Rhus Succedanea Fruit 
Wax, Pyrus Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum), 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Ferric Ferrocyanide (CI 77510), Carmine  
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines 
(CI 77007).

02_soft grey
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Hydrogenated Palm Glycerides, Hydrogenated 
Vegetable Oil, Talc, Caprylic/Capric Triglyceride, Rhus Succedanea Fruit Wax, Pyrus 
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf 
Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, 
Linalool*, Iron Oxides (CI 77491, 77492, 77499), Bismuth Oxychloride (CI 77163), 
Titanium Dioxide (CI 77891).

04_soft brown
05_black
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Hydrogenated Palm Glycerides, Hydrogenated 
Vegetable Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Talc, Rhus Succedanea Fruit Wax, Pyrus 
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/
Leaf Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum), Citronellol*, 
Geraniol*, Linalool*. [May contain (+/-) Mica, Ferric Ferrocyanide (CI 77510),  
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891)].

09_green
Hydrogenated Jojoba Oil, Mica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Caprylic/
Capric Triglyceride, Hydrogenated Vegetable Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Canola Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Pyrus 
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Glyceryl Caprylate, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Iron Oxides (CI 77492), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Silmät
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Kajal Eyeliner Duo
Pehmeä Kajal Eyeliner Duo -rajauskynä luo kahdella värillä 
hienostuneen silmämeikin. Myös se sisältää silmänympärysihoa 
rauhoittavia masmaloa, taikapähkinää ja teen lehtiuutetta.

Ainesosaluettelo
01_white/anthracite
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Hydrogenated Vegetable Oil, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Hydrogenated Palm Glycerides, Talc, Rhus Succedanea Fruit Wax, Pyrus 
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf 
Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, 
Linalool*. [May contain (+/-) Mica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), 
Titanium Dioxide (CI 77891)].
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Silmät

01 white/anthracite
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Luomivärit 
Aitoa luonnonsilkkiä sisältävät Luomivärit kaunistavat kasvosi 
ja tuovat silmiesi oman värin esiin. Yhdeksän erilaista pehmeää 
sävyä antavat valon ja varjon leikkiä kulmillasi ja korostavat 
silmiesi ainutlaatuista muotoa. Samalla kun rohtokasvien ja 
silkin yhdistelmä hoitaa herkkää silmänympärysihoa, se saa 
silmäsi loistamaan ja sädehtimään.

Ainesosaluettelo
01_golden sand
02_golden earth
03_peach blossom
04_taupe
05_smoky blue
06_shady green
07_lilac
08_delicate rosé
09_ivory

Talc, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Silica, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf 
Extract, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*.  
[May contain (+/-) Mica, Ferric Ferrocyanide (CI 77510), Carmine (CI 75470),  
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Silmät

01 golden sand

02 golden earth

03 peach blossom

04 taupe

05 smoky blue

06 shady green

07 lilac

08 delicate rose

09 ivory
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Luomiväripaletti 01 
Luomiväripaletin 01 neljällä sävyllä taiot hienovaraisia 
v a r j o s t u k s i a  n i i n  h i e n o s t u n e e n  k e v y e e n  k u i n 
voimakkaampaankin silmämeikkiin. Luomiväripaletti hoitaa 
herkkää silmänympärysihoa silkin ja rohtokasvien yhdistelmällä.

Ainesosaluettelo
01_sand, 03_soft grey, 04_anthracite 
Talc, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, Silica, 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia Sinensis Leaf Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*. [May contain (+/-) 
Mica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499 ), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].

02_light brown
Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, Silica, 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Camellia Sinensis Leaf Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Maltodextrin, Carmine 
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499 ), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

01 sand

02 light brown

03 soft grey

04 anthracite

Silmät



Kaakkois-Kiinan teeviljelmät peittävät vuorten  
rinteet vihreänä mattona. Täällä Hunanin maakun-
nassa viljellään teetä myös Dr. Hauschka kosmetii-
kan raaka-aineeksi. Suojaisella niemellä sijaitsevilla 
Qingshan-teeviljelmillä tuotetaan biodynaamisesti 
perinteistä mustaa teetä, jonka maku on mieto ja 
väri teekupissa punertavan ruskea. Se on suosittu 
virkistävä juoma, mutta myös kosmetiikan raaka-
aine. Kuivatut teenlehdet sisältävät kofeiinin ohel-
la laadukkaita parkkiaineita, joilla on rauhoittava,  
lievittävä, turvotusta laskeva ja kiinteyttävä vaikutus. 
Teepensas on siis myös rohtokasvi. Varsinkin herkkä 
silmänympärysiho hyötyy sen hyödyistä. Siksi kaikki  
Dr. Hauschka silmämeikit – Ripsivärit, Kajalkynät, 
Eyeliner rajausvärit ja kaikki Luomivärit – sisältävät 
mustan teen uutteita.

usta teeM
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Musta tee

silmät
kaunistaa

Haastattelussa Marie Calas, 
Dr. Hauschka kosmetiikan tuotekehitysjohtaja

Marie Calas, Dr. Hauschka kosmetiikan 
tuotekehitysjohtajana olette mukana 
kehittämässä hyvin erilaisia valmisteita, 
jotka kuitenkin aina sisältävät rohtokasvien 
uutteita. Luomiväreissä tärkeänä ainesosana 
on musta tee. Miksi juuri tee?
On yleisesti tunnettu kotikonsti, että jäähtynyt 
teepussi antaa nopean avun väsyneille tai 
ärtyneille silmille. Hauteena teen sisältämät 
parkkiaineet vaikuttavat virkistävästi ja laskevat 
turvotusta. Haluamme hyödyntää niitä myös 
värikosmetiikan tuotteissamme. Me emme 
kuitenkaan käytä teepusseja silmillä, vaan 
sisällytämme teepensaan parantavat ominai-
suudet tuotteisiimme. 

Miten tee muuntuu luomiväriksi?
Se onkin varsin monimutkainen prosessi. 
Käytämme näitä rohtokasviuutteita yleisesti 
kosmetiikkatuotteissamme – mutta ne ovat 
nestemäisiä. Puuterimaisen koostumuksen 
aikaansaamiseksi esanssit suihkutetaan 
luonnollisille mineraalihiukkasille ja ilmakui-
vataan. Näin saadaan hienonhienoa jauhetta, 
joka sisältää kolmen rohtokasvin voimia. Tässä 
prosessissa neste saa muodon, niin kuin kupil-
linen mustaa teetä selkeyttää mielen ja saa 
asiat asettumaan paikoilleen. 

Milloin luomiväri saa värinsä?
Nyt. Kaikki luomivärimme pohjautuvat teen, 
masmalon ja taikapähkinän jauhemaisiin 
uutteisiin, joihin on yhdistetty muita aines-

osia kuten silkkipuuteria ja piimaata. Värit 
syntyvät lisäämällä erilaisia mineraaleja kuten 
rautaoksideja ja kiillettä. Näillä pigmenteillä 
saadaan aikaan värivivahteita hennon ruusun-
punaisesta ja persikasta moniin maanlähei-
siin sävyihin sekä voimakkaaseen violettiin ja 
harmaaseen asti.

Miten uusi luomiväri syntyy?
Me tuotteiden kehittäjät etsimme virikkeitä 
– kaikkein mieluisin inspiraation lähde on 
luonto itse. Me tarkkailemme ympäristö-
ämme, mutta suuntaamme katseemme myös 
omaan sielunmaisemaamme. Prosessia voisi 
kuvailla vaikkapa värien ja arkielämän vuoro-
puhelun luovaksi visualisoinniksi. Me pyrimme 
muuntamaan tämän dialogin kosmeettiseksi 
valmisteeksi. Heti kun saamme ensimmäiset 
tuotenäytteet käsiimme, alkaa tiivis yhteistyö 
markkinoinnin, kosmetiikan asiantuntija-
neuvonnan sekä meikkitaiteilijamme Karim 
Sattarin kanssa. Karim testaa uusien luomivä-
rien vaikutuksen erisävyisillä ihoilla ja antaa 
meille vinkkejä lopullista koostumusta varten 
– tähän ehkä hieman enemmän kiillettä, 
tähän vähemmän peittävyyttä ja tuohon vielä 
henkäys punaista. Uuden sävyn sopusoin-
tuisuuden ohella on tärkeää, että se sopii 
joka suhteessa yhteen muiden Dr. Hauschka 
tuotteiden kanssa. 
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Maagisiin 
hetkiin:

Dr. Hauschkan 
lumoavat Luomivärit

Hoitavat luomivärit
Luomiväriemme sävyt ovat luonnollisia. 
Värejä, jotka saavat olosi tuntumaan 
hyvältä. Rohtokasviuutteiden ansiosta 
kaikki meikkimme ovat aina myös hoitavia. 
Hienolle silmänympärysiholle tarkoitetut 
tuotteemme sisältävät silkkipuuteria,  
mustaa teetä, masmaloa ja taikapähkinää. 

Päivämeikistä 
juhlalookiin
Dr. Hauschka Luomiväreillä voit 
sekä korjailla huomaamattomasti 
silmiesi muotoa että loihtia 
kasvoillesi näyttävän Smokey 
Eyes -lookin. Niiden avulla 
kaikki on mahdollista hillitystä 
päivämeikistä rohkeaan värien 
juhlaan. Leikittele mielesi 
mukaan 13 eri sävyllä. 

Löytöretki mahdollisuuksien maailmaan
Voit yhdistellä kaikkia Luomivärejämme ja jopa 
sekoittaa niitä keskenään – ne muodostavat harmonisen 
väripaletin, joka täyttää meikkauksen ammattilaistenkin 
odotukset. Meikkitaiteilijamme taikovat päivittäin 
monenlaisista silmistä niiden parhaat puolet esiin.  
Sinä pystyt aivan samaan!
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Syvyyttä ja

Dr. Hauschkan kansainvälisesti 
kysytyn meikkitaiteilijan  

Karim Sattarin vinkit

an

Ennen kuin Dr. Hauschkan meikkitaiteilija Karim Sattar 
tarttuu siveltimeen, hän katsoo sinua syvälle silmiin. 
”Tutkin tarkkaan iiriksen värivivahteet ja valitsen niihin 
sopivat Luomivärit, Kajalkynän ja Ripsivärin. Minun 
ammatissani sopiva väri ei kuitenkaan tarkoita samaa 
väriä. Eihän kukaan valitsisi vihreälle taulullekaan vihreitä 
kehyksiä – samoin minäkin käytän silmien meikkaamiseen 
mieluiten vastavärejä. Juuri vastavärit saavat silmät todella 
säihkymään.”

1. vinkki. Valitse Luomivärit silmien värin mukaan 
Sinisille silmille sopivat oransseja pigmenttejä sisältävät 
Luomivärit, siis kullan, hiekan ja ruskean sävyt.
Vihreät silmät pääsevät parhaiten oikeuksiinsa kun käytetään 
punaiseen vivahtavia sävyjä, siis violettia tai roosaa.
Ruskeilla silmillä on eniten valinnanvaraa. Koska ruskea 
sisältää kaikkia värejä, ruskeasilmäiselle sopivat kaikki 
Luomivärit.

2. vinkki. Luomivärien ja asusteiden tulisi sopia yhteen
Onnistunut silmämeikki heijastaa mieluummin jonkin 
huomiota herättävän asusteen väriä kuin muuta vaatetusta. 
On siis hyvä valita väri näyttävän korun, laukun tai kenkien 
mukaan. 

3. vinkki. Luomivärit silmälasien käyttäjälle
Likinäköisen silmälasit saavat silmät vaikuttamaan 
pienemmiltä. Tällöin sopivat vaaleat, hohtavat sävyt, jotka 
avaavat katseen. 
Kaukonäköisen silmät vaikuttavat lasien takana 
suurentuneilta. Tarvittaessa vaikutelmaa voi lieventää 
tummilla mattasävyillä. 
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Lisävinkkejä täydellisen meikin viimeistelyyn
Dr. Hauschkan valikoimassa on koostumukseltaan 
kahdenlaisia Luomivärejä: Kaikki yksittäiset Luomivärit 
ovat silkinhohtoisia. Luomiväripaletin neljä sävyä sitä 
vastoin ovat himmeitä mattasävyjä ja niitä voi siksi 
käyttää myös kulmakarvoihin. 

Näin saat hohtaviin Luomiväreihin mattapinnan: 
Ota siveltimeen hieman Kivipuuteria ja puuteroi 
meikattu luomi hyvin kevyesti. 

Näin saat mattasävyisiin Luomiväreihin hohdetta: 
Jos haluat näyttävät, hohtavat luomet, levitä niille ensin 
jotakin Luomiväripaletin sävyistä (esim. 04/anthracite). 
Viimeistele sitten levittämällä luomille samalla 
siveltimellä hieman silkinhohtoista Luomiväriä (tässä 
tapauksessa 04/taupe) antamaan silmillesi hohdetta.

4. vinkki. Luomivärit raskaille luomille
Myös raskaat luomet saa meikata! Luomivakoa on kuitenkin 
syytä korostaa tummilla sävyillä, jotka häivyttävät optisesti. 
Valitse yläluomelle ja silmän sisänurkkaan vaalea sävy ja 
viimeistele silmämeikki alaluomen sisärajauksella, johon 
käytät valkoista kajalia.

5. vinkki. Muotoile silmiä Luomiväreillä
Lähellä toisiaan oleville silmille voi loihtia etäisyyttä 
sopivalla värivalinnalla. Levitä silmän sisäkulmaan vaaleita 
sävyjä ja korosta ulkokulmaa tummilla sävyillä. 
Kaukana toisistaan olevat silmät meikataan päinvastaisesti. 
Tummalla korostetut silmien sisäkulmat ja vaaleammiksi 
meikatut ulkokulmat kaventavat katsetta. 

6. vinkki. Käytä Luomivärejä ja Kajalkynää yhdessä
Näin luomivärin vaikutus tehostuu ja kestää pitempään: 
Sipaise siveltimellä hieman kajalia luomelle ja häivytä se. 
Levitä sen jälkeen sopivan värinen Luomiväri luomelle 
kuten tavallisesti.

7. vinkki. Käytä Luomivärejä Kajalkynän sijasta
Kajalin sijasta voit korostaa alaluomea myös Luomivärillä, 
jos haluat huomaamattomat rajat ja pehmeän rajauksen 
alaripsiin.
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Eyeliner rajausväri
Oikealla korostuksella saa silmät todella sädehtimään. Mustan 
ja ruskean Eyeliner rajausvärin ohutkärkisellä siveltimellä saa 
ripsien tyveen helposti tehtyä tarkan ja tyylikkään rajauksen, 
joka kestää hyvin ja hoitaa ihoa. Silmäruoho, musta tee ja 
neem rauhoittavat herkkää silmänympärysihoa. Ruusu- ja 
mehiläisvaha suojaavat ohutta silmänympärysihoa ja pitävät 
sen pehmeänä.

Ainesosaluettelo
01_black
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, 
Bentonite, Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphrasia 
Officinalis Extract, Hydrogenated Jojoba Oil, Xanthan Gum, Beeswax (Cera Alba), Rosa 
Damascena Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance (Parfum), Citronellol*, 
Geraniol*, Linalool*, Silica, Lysolecithin, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide 
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

02_brown
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Bentonite, Euphrasia 
Officinalis Extract, Hydrogenated Jojoba Oil, Xanthan Gum, Beeswax (Cera Alba), Rosa 
Damascena Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance (Parfum), Citronellol*, 
Geraniol*, Linalool*, Maltodextrin, Silica, Lysolecithin, Carmine (CI 75470), Iron Oxides 
(CI 77491, CI 77492, CI 77499).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Ripsiväri
Musta, ruskea ja sininen Ripsiväri korostavat silmiä ja ripsiä. 
Rohtokasviuutteet silmäruohosta, teen- ja neeminlehdistä 
rauhoittavat herkkää silmänympärysihoa. Ruusu- ja 
mehiläisvaha verhoavat jokaisen yksittäisen ripsen suojaten 
ja vahvistaen sitä.

Ainesosaluettelo
01_black
03_blue
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetearyl 
Alcohol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphrasia 
Officinalis Extract, Hectorite, Hydrogenated Jojoba Oil, Beeswax (Cera Alba), Rosa 
Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Xanthan Gum, Lysolecithin, Silica, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide  
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

02_brown
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphrasia Officinalis 
Extract, Hectorite, Hydrogenated Jojoba Oil, Beeswax (Cera Alba), Rosa Damascena 
Flower Wax, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Xanthan Gum, 
Lysolecithin, Maltodextrin, Silica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499). 
*Aidoista eteerisistä öljyistä

01 black

02 brown

01 black

02 brown

03 blue

Silmät
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Volume ripsiväri
Volume ripsiväri antaa ripsille tuuheutta. Nopeasti kuivuva 
Volume ripsiväri tekee ripsistä tuuheat ilman paakkuja.
Mehiläisvaha, kandelillavaha ja ruusuvaha suojaavat ripsiä 
yhdessä silkin kanssa. Rohtokasviuutteet silmäruohosta, 
teen lehdistä ja Neem-puusta rauhoittavat herkkää 
silmänympärysihoa.

01 black

03 aubergine

04 pearl anthracite

Ainesosaluettelo
01_black
Water (Aqua), Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Sugar Cane (Saccharum Officinarum) 
Extract, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Acacia Senegal Gum, Cetearyl 
Alcohol, Beeswax (Cera Alba), Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf 
Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Lysolecithin, Euphrasia Officinalis Extract, 
Silk (Serica) Powder, Hydrogenated Jojoba Oil, Hectorite, Rosa Damascena Flower Wax, 
Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Silica, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

03_aubergine
Water (Aqua), Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Sugar Cane (Saccharum Officinarum) 
Extract, Sorbitol, Mica, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Acacia Senegal Gum, 
Cetearyl Alcohol, Beeswax (Cera Alba), Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta 
Leaf Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Lysolecithin, Euphrasia Officinalis 
Extract, Silk (Serica) Powder, Hydrogenated Jojoba Oil, Hectorite, Rosa Damascena 
Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, 
Linalool*, Maltodextrin, Silica, Ferric Ferrocyanide (CI 77510), Carmine (CI 75470), Iron 
Oxides (CI 77491, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

04_pearl anthracite
Water (Aqua), Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Sugar Cane (Saccharum Officinarum) 
Extract, Sorbitol, Mica, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Acacia Senegal Gum, 
Cetearyl Alcohol, Beeswax (Cera Alba), Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta 
Leaf Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Lysolecithin, Euphrasia Officinalis 
Extract, Silk (Serica) Powder, Hydrogenated Jojoba Oil, Hectorite, Rosa Damascena 
Flower Wax, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance (Parfum), Citronellol*, Geraniol*, 
Linalool*, Silica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide 
(CI 77891).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Silmät
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 › Levitä Huultenrajauskynää koko huulten pinnalle. 
Huulten muoto määrittelee ääriviivat.

 › Levitä Huulipuna tai Huulikiilto Huultenrajaus-
kynällä tehdyn rajauksen päälle. Huulten muoto 
ratkaisee värin valinnan.

 › Paksut huulet: Rajaa huulet Huultenrajauskynällä 
huulten ääriviivan sisäpuolelta. Valitse tummia 
mattasävyjä: Huulipunat 04, 13, 15, 16.

 › Ohuet huulet: Rajaa huulet Huultenrajauskynällä 

huulten ääriviivan ulkopuolelta. Valitse kirkkaita ja 
kiiltäviä värejä: Huulipunat 01, 03, 07.

 › Epäsäännöllinen huulten ääriviiva: tasoita epäsään-
nöllisyydet Huultenrajauskynällä. Valitse läpikuulta-
via, kiiltäviä värejä: Huulipunat 01, 03, 07.

 › Kiinnitä huulipuna painamalla huulille kasvopa-
peri, johon ylimääräinen väri imeytyy. Levitä puu-
terisiveltimellä huulille Irtopuuteria (ks. s. 119) ja 
levitä sitten vielä kerran huulipunaa.

Samettiset huulet
Korosta huulia. Niin saat persoonallisuutesi esiin.

Huulet

Mallin meikkauksessa on käytetty seuraavia tuotteita: Huultenrajauskynä 01, Huulipuna 04
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Huultenrajauskynä
Huultenrajauskynällä huulten muodon 
saa kauniisti esille ja huulimeikistä tulee 
huoliteltu. Myös huultenrajauskynät sisältävät 
rohtokasviuutteita: masmaloa, taikapähkinää, 
mustaa teetä ja ruusua. Ruusuvaha tekee 
kynästä pehmeän ja hyvin levittyvän.

Ainesosaluettelo
Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Talc, Hydrogenated 
Palm Glycerides, Hydrogenated Vegetable Oil, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Rhus Succedanea Fruit Wax, Diatomaceous Earth 
(Solum Diatomeae), Rosa Damascena Flower Wax, Beeswax 
(Cera Alba), Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Fragrance (Parfum), 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*. [May contain (+/-) Mica, 
Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499), Manganese Violet (CI 77742), Titanium Dioxide 
(CI 77891)].
*Aidoista eteerisistä öljyistä

01 brown

02 warm red

03 soft rosé

05 brown

06 aubergine 

Huulet
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Huulipunat
Ruusu, masmalo, ruusunmarja, manteliöljy, aprikoosin-
siemenöljy, jojoba, ruusuvaha, mehiläisvaha, kandelillavaha 
ja karnaubavaha tekevät huulipunasta täydellisen. Ravitseva 
koostumus hoitaa ja suojaa huulia.

Ainesosaluettelo
01_soft coral
04_warm red
07_transparent pink
09_transparent brown
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosa 
Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa (Carrot) Root 
Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa 
Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba 
Oil, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, 
Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Lecithin, Silica. [May 
contain (+/-) Mica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), 
Titanium Dioxide (CI 77891)].

03_soft sandy brown
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosa 
Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa (Carrot) Root 
Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa 
Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba 
Oil, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, 
Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Maltodextrin, Lecithin, 
Silica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891).

13_red quartz
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosa 
Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa (Carrot) Root 
Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Mica, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba 
Oil, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, 
Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Citronellol*, Benzyl 
Alcohol*, Lecithin, Silica, Alumina, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491), 
Titanium Dioxide (CI 77891).

15_violet marble
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosa 
Canina Fruit Extract, Mica, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa (Carrot) 
Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, 
Silica, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, 
Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Citronellol*, Benzyl 
Alcohol*, Maltodextrin, Lecithin, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

16_pink topaz
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosa 
Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa (Carrot) Root 
Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa 
Damascena Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa 
Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, 
Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, 
Lecithin, Carmine (CI 75470), Titanium Dioxide (CI 77891).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Huulet

01 soft coral

03 soft sandy brown

04 warm red

07 transparent pink

09 transparent brown

13 red quartz

15 violet marble

16 pink topaz
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Novum huulipuna
Novum huulipunat hoitavat ja antavat läpikuultavan 
värisävyn huulille. Kallisarvoinen arganöljy täydentää hoitavaa 
peruskoostumusta. Tätä kapeanmallista huulipunaa on neljä  
eri sävyä. Novum huulipunat eivät peitä huulten omaa 
pigmenttiä vaan yhdistyvät siihen antaen huulille kauniin, 
yksilöllisen hehkun.

Ainesosaluettelo
04_nature shimmer
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Rosa 
Canina Fruit Extract, Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Daucus Carota Sativa (Carrot) 
Root Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Mica, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance 
(Parfum), Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl 
Salicylate*, Eugenol*, Lecithin, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

09_miraculous rose
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, 
Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Mica, Rosa Canina Fruit Extract, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, 
Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, Lecithin, Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, 
Tin Oxide, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491), Titanium Dioxide (CI 77891).

10_laid-back apricot
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, 
Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Mica, Rosa Canina Fruit Extract, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, 
Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, Lecithin, Calcium Aluminum Borosilicate, 
Silica, Tin Oxide, Alumina, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

12_exhilarating berry
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, 
Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Mica, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit Extract, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum), 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, 
Eugenol*, Citronellol*, Benzyl Alcohol*, Lecithin, Maltodextrin, Silica, Carmine 
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Huulet

04 nature shimmer

09 miraculous rose

10 laid-back apricot

12 exhilarating berry
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Huulikiilto
Dr. Hauschka perusvalikoimassa on kaksi kauniin hohtavaa 
huulikiiltosävyä, jotka tuovat meikkiin ripauksen luksusta. 
Huulikiiltojen täyteläinen koostumus muodostuu huulten 
herkkää ja ohutta ihoa hoitavista ainesosista kuten 
mehiläisvahasta, mangovoista ja aprikoosinsiemenöljystä. 
Huulet pysyvät pehmeinä, eivätkä halkeile. Tyrniöljy suojaa ja 
tasoittaa ja tukee herkän ihon uudistumista yhdessä masmalon 
kanssa.

01 rose gloss

04 cherry gloss

Ainesosaluettelo
01_rosé gloss
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Castor Oil, Euphorbia Cerifera 
(Candelilla) Wax, Mica, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance (Parfum), 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Geraniol*, Limonene*, Benzyl Salicylate*, 
Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Silica, Tin Oxide, Carmine 
(CI 75470), Titanium Dioxide (CI 77891).

04_cherry gloss
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Hydrogenated Castor Oil, Prunus 
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, Euphorbia 
Cerifera (Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance (Parfum), 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Geraniol*, Limonene*, Benzyl Salicylate*, 
Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Mica, Carmine (CI 75470), 
Iron Oxides (CI 77491).
*Aidoista eteerisistä öljyistä

Huulet

Meikkitaiteilijamme uusimmat  
ehostusvinkit löydät kotisivuiltamme: 

www.dr.hauschka.com
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Kahdesti vuodessa Dr. Hauschka lanseeraa uudet look värit. Saat siis aina 
uudelleen yllättyä, millaisia yhdistelmiä olemme luoneet juuri sinua 
varten. Kokoelma sisältää uusien trendien mukaisia luomiväripaletteja, 
silmänrajauskyniä ja huulipunasävyjä. Haluamme antaa jokaiselle vapauden 

kokeilla jotain uutta, sillä samalla saatat löytää jopa itsesi uudelleen! 

Kehitystyössämme pidämme kiinni yhdestä asiasta: korkeasta laadustamme. 
Kaikissa Dr. Hauschka värikosmetiikkasarjan tuotteissa kallisarvoiset öljyt, vahat 
ja silkkijauhe yhdistetään tarkoin valittuihin rohtokasveihin silmäruohosta 

taikapähkinään.

Uudet Look-värit
Limited Editions -sarjat

Look
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Dr. Hauschka hoitoon menemiseen ei tarvita erityistä 
syytä, mutta jos selityksiä kaipaa, niin itsensä 
löytäminen, voimauttava hetki tai palkitseminen 
ovat riittävän hyviä. Nauti rentouttavasta ja samalla 
syvävaikutteisesta hoidosta, joka tasapainottaa ihoasi 
ja vaikuttaa koko kehoon useiden päivien ajan. 
Koe kosketuksen taika. Unohda hetkeksi kaikki muu.

Hoito alkaa lämpimistä jaloista
Kun menet ensimmäiseen Dr. Hauschka hoitoon, 
älä ihmettele: hoidossa keskitytään ensin jalkoihin. 
Ajattelupainotteisessa maailmassamme jalat usein 
palelevat. Kun Dr. Hauschka kosmetologi aloittaa 
hoidon tuoksuvalla jalkakylvyllä, päivän kiire katoaa 
lämpöön ja huolenpitoon. Hoito jatkuu selin 
makuulla lämpimästi peiteltynä. Seuraa rytmikkäiden 
ja virtaavien liikkeiden rentouttava vaihe. 

Jännityksen lauetessa ihokudoskin rentoutuu
Siitä lähtien, kun Elisabeth Sigmund 1960-luvulla loi 
pohjan kosmetiikallemme, lymfastimulaatio on ollut 
jokaisen Dr. Hauschka hoidon ydin. Erittäin ohuilla 
lymfatiehyillä on suuri merkitys aineenvaihdunnassa 

syntyvien tuotteiden ja ylimääräisen kudosnesteen 
poiskuljetuksessa. Kun lymfateitä stimuloidaan 
pehmein painalluksin ja pitkin siveltimen vedoin, 
suonet rentoutuvat ja purkavat kuormansa. Happi ja 
ravinteet pääsevät soluihin, ja kudokset puhdistuvat. 
Samalla kehon oma puhdistautumisprosessi 
aktivoituu.

Jakamatonta huomiota
Molemminpuolinen luottamus on tärkeää. 
Dr. Hauschka kosmetologi keskittää asiakkaaseensa 
kaiken huomion ja vie hoidon läpi ammattitaidolla. 
Tuotteiden käyttötavan lisäksi hän tuntee tuotteiden 
valmistusprosessit ja vaikutusmekanismin. Taitoja 
ylläpidetään kaikkia Dr. Hauschka kosmetologeja 
velvoittavassa jatkokoulutuksessa. Yksilöllinen 
ihonhoitoneuvonta on aina osa hoitoa. Hoidossa 
ihoasi hemmotellaan tuotteilla, jotka juuri sillä 
hetkellä sopivat sen kunnolle, esim. ampullikuurilla, 
naamiolla, tuoksuvilla kompresseilla, hoitavalla 
vartaloöljyllä tai hoitovoiteella.

Hoito tuo esiin sisäisen kauneutesi. 

Kosketuksen taito:  
Kosmetologin ammatti on 

kutsumusammatti

Hellävarainen kosketus. Syvä rentoutus.  
Tehokkaita impulsseja.  

Valo ja keveys virtaavat lävitsesi. 

Dr. Hauschka hoidot
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Dr. Hauschka 
luksushoito
Ylellistä: valitse Klassinen Dr. Hauschka 
hoito ja varaa sen lisäksi erityisen  
ylellinen hoito, jossa Dr. Hauschka  
kosmetologi hieroo selän alueen peh-
mein sivelevin liikkein. Hyvänolontunne  
vaikuttaa pitkään.

Kesto
135 minuuttia*

Klassinen 
Dr. Hauschka hoito
Lahjoita itsellesi erityinen hemmottelu-
hetki: Rentouttava jalkakylpy, käsivarsien 
ja käsien pehmeä sively sekä tuoksuvat 
kompressit auttavat hengittämään syvään 
ja valmistavat asiakkaan seuraavaan hoi-
tovaiheeseen eli kasvojen puhdistukseen 
ja kasvojen hoitoon. 
Puhdistusvoide ja hoitavat naamiot sekä 
tehohoito ampullein elvyttävät ja auttavat 
ihoa uudistumaan. Hoidon täydentävä 
lymfastimulaatio pehmeillä siveltimillä 
vilkastuttaa lymfan kulkua, mikä taas 
vahvistaa immuunijärjestelmää. Klassisen 
hoidon jälkeen asiakas tuntee olonsa 
kauttaaltaan elinvoimaiseksi ja keveäksi, 
valon täyttämäksi ja tasapainoiseksi.

Kesto
120 minuuttia*

Kiinteyttävä 
Dr. Hauschka hoito
Klassista Dr. Hauschka hoitoa voidaan 
laajentaa myös muilla tavoin: silmänym-
pärysihoa silottavalla hoidolla tai kaulan 
alueen kiinteyttävällä hoidolla.

Kesto
135 minuuttia*

Dr. Hauschka hoidot

*Suositeltu hoidon kesto
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Dr. Hauschka 
rentouttava hoito
Kasvohoito ilman syväpuhdistusta 
rentouttaa perinpohjaisesti päästä 
varpaisiin.

Kesto
90 minuuttia*

Dr. Hauschka 
uudistava hoito
Joskus iho näyttää yhtä väsyneeltä 
kuin miltä itsestäkin tuntuu. Uudistava 
hoito on silloin paikallaan ja se virkistää 
väsynyttä ihoa. Hoitoa suositellaan 
erityisesti elämän muutosvaiheissa ja 
vuodenaikojen vaihtumisen näkyessä 
iholla.

Kesto
90 minuuttia*

Dr. Hauschka 
räätälöity 
kasvohoito
Yksilöllinen, omien tarpeittesi mukainen 
kasvohoito, kun vaatimukset ovat suuret, 
mutta aikaa vähän.

Kesto
60 minuuttia*

Dr. Hauschka hoidot
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Dr. Hauschka 
erikoishoito 
epäpuhtaalle, 
helposti tulehtuvalle 
iholle
Dr. Hauschka tuottein toteutettu 
tehohoito epäpuhtaan ja helposti 
tulehtuvan ihon tasapainottamiseen. 
Suositellaan 14 päivän välein, kunnes 
iho normalisoituu.

Kesto
60 minuuttia*

Dr. Hauschka 
puhdistava hoito
Tehokas syväpuhdistus Dr. Hauschka 
kosmetiikkatuotteilla puhdistaa ja 
silottaa ihoa. Tekee ihosta säteilevän.

Kesto
60 minuuttia*

Dr. Hauschka selän 
puhdistava hoito
Tässä  er i ty ishoidossa  se län iho 
s a a  a n s a i t s e m a n s a  h u o m i o n . 
Tehopuhdistuksen ja selkää varten 
kehitettyjen hoitotoimenpiteiden 
ansiosta iho virkistyy ja tuntuu hyväilevän 
pehmeältä. Hoidon jälkeen tätä selkää ei 
tarvitse piilotella katseilta.

Kesto
45 minuuttia*

*Suositeltu hoidon kesto
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Dr. Hauschka kosmetologien osoitteet löydät täältä: 
www.drhauschka.fi

Dr. Hauschka hoidot

Dr. Hauschka 
selkähoito
Usein selkä on kehon eniten jännittynyt 
kohta. Rytmisen hengityksen mukaisen 
kosketuksen avulla toteutettu selkähoito 
laukaisee jännityksen ja  auttaa 
rentoutumaan.

Kesto
30 minuuttia*

Dr. Hauschka 
vartalohoito
Pehmeä kosketus rentouttaa syvältä. 
Erityishoidossa rytmisesti hengittävä 
kosketus ja virtaavat liikkeet johtavat 
tietoiseen kokemukseen omasta kehosta. 
Hoito on elvyttävä. Hoidon avulla on 
mahdollisuus löytää itsensä. Hoidon 
jälkeen on hyvä olo päästä varpaisiin.

Kesto
90 minuuttia*

Dr. Hauschka  
käsi- ja/tai 
jalkahoito
Hoito virkistää väsyneet ja rasittuneet 
kädet ja jalat . Hoito on ylellisen 
rentouttava ja sen avulla pidämme 
huolta tärkeimmistä apulaisistamme.

Kesto
40 minuuttia (kumpikin)*
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WALA Heilmittel GmbH on kehittänyt valmisteita 
luonnon antimista vuodesta 1935 lähtien. 
Alkutaipaleellaan yritys oli rohkea uranuurtaja 
yhteiskunnassa, jossa luontaiset valmisteet olivat 
jääneet lähes täysin unholaan. Nopeiden teknisten 
ratkaisujen tavoittelu tuntui syr jäyttäneen 
kokonaisvaltaisen ajattelun.
Poikkeuksiakin kuitenkin oli. Etenkin antroposofiset 
lääkärit ottivat riemuiten vastaan Rudolf Hauschkan 
kehittämän menetelmän, jolla luonnonlääkkeitä 
valmistettiin käyttämättä alkoholia säilöntäaineena. 

WALAn työntekijät valmistavat Rudolf Hauschkan 
rytmisellä menetelmällä nestemäisiä kasviuutteita, 
niin kutsuttuja kantauutoksia. Siinä käytetyt kasvit 
ovat peräisin etupäässä omasta biodynaamisesta 
rohtokasvipuutarhasta. Kasvien käsittelyssä mukaan 
virtaa luonnon kolme polaarista voimaa: lämpö ja 

kylmyys, valo ja pimeys, liike ja lepo. Näin syntyneet 
kantauutokset muodostavat WALAn lääkkeiden 
perustan.

Rytmi kannattaa elämää
WALAn rytmisten prosessien avulla valmistettujen 
lääkkeiden perusajatuksena oli ja on edelleen 
harmonisoida epätasapainoon joutuneita 
elämänprosesseja, antaa niille takaisin niiden 
luonnollinen r ytmi – WALAn lääkkeillä tai 
Dr. Hauschka kosmetiikalla.

Antroposofinen lääketiede ei tutki sairauden 
hoidossa pelkästään oireita, vaan myös niiden syitä. 
Antroposofisilla lääkevalmisteilla kuten WALAn 
lääketuotteilla pyritään palauttamaan kehon 
prosessien tasapaino ja tukemaan kehon omaa 
luonnollista paranemiskykyä.

Edelläkävijä alusta alkaen –  
WALA Heilmittel GmbH

WALA Heilmittel GmbH
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Nykyään on saatavissa 900 erilaista WALA-lääkettä 
akuutteihin ja kroonisiin sairauksiin. Tämän 
valikoiman laajuus ja monenlaiset annostelutavat 
mahdollistavat yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen 
hoidon. 

Kosmetiikka täydentävänä hoitona
Rudolf Hauschka oli jo pitkään mielinyt omaa 
kosmeti ikkatuotesar jaa ,  joka täydentäis i 
lääketuotteiden valikoimaa ja toimisi ikään 
kuin lääkkeiden oheistuotteena edistäen ihon 
hyvinvointia. Ideasta tuli viimein totta Hauschkan 
tutustuessa wieniläiseen Elisabeth Sigmundiin, joka 
tilasi WALAlta valmistusaineita itse kehittämiinsä 
kosmetiikkatuotteisiin. 
Tuolloin Tukholmassa asunut kosmetologi matkasi 
Eckwäldeniin ja kehitti yhdessä lääkeasiantuntijoiden 
kanssa reseptejä kasvonhoitotuotteille, jotka jo silloin 
olivat nykyisten luonnonkosmetiikkaa koskevien 
vaatimusten mukaisia. Yhteistyön tuloksena 
syntyi voidepohjia, jotka pysyivät stabiileina ilman 

synteettisiä emulgointiaineita, sekä luonnollisiin 
eteerisiin öljyihin perustuvia tuoksusekoituksia. 
Ensimmäiset tuotteet tulivat markkinoille vuonna 
1967. Vuonna 1971 Elisabeth Sigmund koulutti 
ensimmäisen Dr. Hauschka kosmetologin.

” Tu n s i m m e  t o k i  o l e v a m m e  ka p i n a l l i s i a 
ke h i t t ä e ss ä m m e  p e r i n t e i s t ä  p o i k ke a v a a 
kosmetiikkaamme.”
Elisabeth Sigmund

Perustamisvaiheen pioneerihenki velvoittaa 
Dr. Hauschka kosmetiikkaa yhä. Vuonna 1999 
yritys esitteli täydellisen meikkituotesarjan, jonka 
aineosat ovat luonnollisia ja koostumus omiaan sekä 
ehostamaan että hoitamaan kasvoja. Kosmetiikan 
rinnalle tulivat vuonna 2009 Dr.Hauschka Med sarjan 
lääkitsevät hoitotuotteet. Nykyisin WALAlla on kolme 
vahvaa tukijalkaa: WALA lääketuotteet, Dr. Hauschka 
kosmetiikka ja erityistarpeisiin kehitetyt Dr.Hauschka 
Med hoitotuotteet.
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Kattavat tuotekuvaukset löytyvät lihavoiduilta sivuilta.

A
After Sun 78
Akuutti Huulivoide 108, 109
Aurinkopuuteri 116, 119

D
Deodoroiva jalkavoide 62, 87, 88
Dr. Hauschka -hoidot

Dr. Hauschka erikoishoito epäpuhtaalle, helposti tulehtuvalle 
iholle 144

Dr. Hauschka käsi- ja/tai jalkahoito 145
Dr. Hauschka luksushoito 142
Dr. Hauschka puhdistava hoito 144
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H
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Huulipunat 134, 136
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I
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Ihokuuri S 44, 78
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Jääruoho vartalovoide 102
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Jalkavoide 63, 74, 86, 87, 88
Jalokuusi kylpyöljy 62, 63, 68, 70
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Käsivoide 63, 84, 85
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L
Laventeli-santelipuu suihkuvoide 63, 66
Laventeli-santelipuu vartalovoide 62, 63, 77, 82
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Luomivärit 122, 125

M
Manteli kylpyöljy 62, 70
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Manteli suihkuvoide 62, 67
Manteli vartalovoide 62, 63, 78, 83
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N
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Neem hiusvesi 62, 63, 71, 72
Neem kynsiöljy 63, 84, 85
Neem kynsiöljykynä 85
Nestemäinen peitepuikko 116, 117
Novum huulipuna 137

O
Oratuomi vartaloöljy 63, 81, 95, 96
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P
Peitepuikko 41
Poskipuna 120, 121
Potentilla akuuttivoide 103
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R
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Salvia deodorantti 63, 73, 74, 76, 83
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Savinaamio 15, 20, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54
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Silkkipuuteri 63, 75, 79, 86, 87
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U
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Julkaisutiedot

Julkaisutiedot

Tuotenro. 410 001 273 / 5K

© 2016 WALA Heilmittel GmbH
Dr. Hauschka kosmetiikka
Valmistaja 
WALA Heilmittel GmbH
73085 Bad Boll/Eckwälden
SAKSA

Dr. Hauschka maahantuoja palvelee 
Suomessa maanantaista perjantaihin 8:00–16:00,
Puh. +358 (0)9 7743010
itu@itubiodyn.fi

www.dr.hauschka.com

Etsi tietoa. Vaihda ajatuksia. Verkotu.
Dr. Hauschka sosiaalisessa mediassa:
www.facebook.com/drhauschkasuomi
www.pinterest.com/DrHauschka
www.youtube.com/user/DrHauschkaKosmetik

Dr. Hauschka kosmetiikkaa myyvät Sokos- ja Stockmann- 
tavaratalot, Emotion, Ruohonjuuri, luontaistuotekaupat, apteekit 
ja erikoisliikkeet. Dr. Hauschka hoitoja antavat koulutetut 
kosmetologit. Lisätiedot kotisivuiltamme www.dr.hauschka.com.

Jälleenmyyjiemme yhteystiedot 
löytyvät kotisivuiltamme: www.dr.hauschka.com 

Markkinoija Itu Biodyn Oy
Vellamonkatu 30 
00550 Helsinki
Puh. +358 (0)9 7743010
www.dr.hauschka.com
itu@itubiodyn.fi

Löydät n. 30 kansainvälisen maahantuojamme yhteystiedot 
verkkosivuilta www.dr.hauschka.com.

Tuotteiden ainesosaluettelot löytyvät pakkauksista.

WALA®, Dr. Hauschka®, Dr.Hauschka Med®, Dr. Hauschka 
CulturCosmetic® ja CulturCosmetic® ovat WALA Heilmittel 
GmbH:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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