A Dr. Hauschka Med bőrápoló termékcsalád
alkalmazása a különböző fázisokban

Dr. Hauschka kozmetikumok
A www.drhauschka.hu oldalon többet is megtudhat a Dr. Hauschka arcés testápolásról, különleges bőrápolási koncepciójáról.
Gyártó:
WALA Heilmittel GmbH
D-73085 Bad Boll / Eckwälden
www.dr.hauschka.com
Magyarországi forgalmazó:
NATURA-SOPHIA Kft.
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.
Tel/fax: 00 36 1 303 7746
www.drhauschka.hu

A Dr. Hauschka Med bőrápoló termékcsalád
fontos összetevői

Jeges Kristályvirág
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Potentilla

A Dr. Hauschka készítmények elérhetőek a gyógyszertárakban, bioboltokban, biowebáruházakban és a természetes kozmetikumokkal dolgozó kozmetikusoknál!
www.drhauschka.hu/partnereink

100%-ban natúr vagy bio kozmetikumok, NATRUE és/vagy BDIH minősítéssel.
Bőrgyógyászatilag, érzékeny bőrre is tesztelt termékek.
Nem tartalmaznak szintetikus illatanyagokat, színezékeket vagy tartósító szereket,
ásványi olajokat, parabéneket és PEG-eket.
Az összetevők bio vagy biodinamikus (Demeter) termesztésből származnak.

MED bőrápoló termékcsalád

2016.08.29. 15:12

Bőrápolási koncepció
az extrán száraz és érzékeny bőrre
Fokozottabb bőrápolásra van szükségük azoknak, akiknek nagyon száraz
a bőrük és gyakran szenvednek vissza-visszatérő, viszkető és gyulladásra
hajlamos bőrtől. Ilyen esetekben szükséges a mindennapos figyelem, a bőr
egyénre szabott ápolása, bármely állapotában is van éppen - akár nyugalmi
fázisban, akár gyulladásba hajló állapotában.
Erre a probléma együttesre ajánl a Dr. Hauschka Med termékcsalád egy
különleges ápolási koncepciót.
Ez a bőr aktuális fázisainak figyelembevételével felépített, rendszeres ápoláson alapuló koncepció nyugtatja a bőrt minden állapotában, így szemmel látható életminőségbeli javulást hoz már a termékek alkalmazásának
kezdetén is.

Jeges kristályvirág testápoló tej
Az egészséges bőr fontos funkciója a külvilággal szembeni
határ képzése. Ha ez az elhatároló funkció zavart szenved,
akkor a bőr nagyon szárazzá válik.
Viszketés, feszülés, kipirosodás, fokozott korpaképződés
lehetnek a következmények. Fontos ilyenkor, hogy a bőrt
hatékony ápolással erősíteni tudjuk. A Dr. Hauschka Med
Jeges kristályvirág testápoló tej ezekben a helyzetekben
megfelelő mindennapos alapápolást nyújt, és kellemes
érzetet kölcsönöz az igénybe vett bőrnek.
Az így ápolt bőr jobban el tudja látni határoló feladatát
és kevéssé fog viszketni.
Alkalmazás:
Nappali ápolószerként a teljes bőrfelületre kell felvinni.
Után krémezésre általában nincs szükség.
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Jeges kristályvirág arckrém
A Dr. Hauschka Med Jeges kristályvirág arckrém a nagyon
száraz, feszülő, viszkető bőr ideális ápoló készítménye.
Fontos alkotórésze a gyorsan beszívódó mákolaj, ami
azonnal biztosítja a feszültségmentes bőrérzést.
A krém láthatatlan védőburkot alkot anélkül, hogy fénylő
bevonatot képezne. Rendszeresen alkalmazva hozzájárul
ahhoz, hogy a bőr visszataláljon természetes egyensúlyi
állapotához.
Alkalmazás:
Reggel, szükség esetén nappal akár többször is az érintett
bőrterületek ápolása.

Jeges kristályvirág intenzív krém
Sokak számára ismerősek azok a gyötrő állapotok, amikor
a bőr nagyon szárazzá válik és viszket, különösen olyan
problémás helyeken, mint az arc, a könyökhajlat vagy a
térdhajlat.
Ezekben az esetekben speciális, intenzív ápolásra van
szükség, ami javítja a bőr nedvességtartalmát és képes
megelőzni a viszketés, vakarás - még intenzívebb viszketés
ördögi körének kialakulását.
A Dr. Hauschka Med Jeges kristályvirág intenzív krém különösen megbízható segítség a száraz bőr részeken, amelyek erősen hámlanak, viszketnek, irritáltak. Használatával
a bőrben visszaáll a természetes zsír-nedvesség egyensúlyi
arány és így a viszketés megszűnik.
Alkalmazás:
Nappal, szükség esetén egyszer vagy többször az érintett
bőrterületek ápolása.

Potentilla krém
Enyhíti a viszkető érzést és azonnali megkönnyebbülést ad.
Gyakran enyhe pírral és viszkető érzéssel kezdődik, majd
gyorsan sürgető problémává válik gyulladásra hajlamos
bőrünk állapota, ha nem kezeljük.
Bőrünk irritált területe lesz a színtere ennek a küzdelemnek,
amelyben bőrünk harcol a saját erejével, de ebben az állapotában fokozottabb ápolást és figyelmet igényel.
A Potentilla krém segítséget nyújt ebben, helyreállítja az irritált
bőr egyensúlyát, és segít kitörni a viszketés és vakaródzás ördögi köréből. Már az első bőrpír megjelenésével alkalmazható,
gyorsan enyhül a viszketés, használata tartós eredményt hoz.
Alkalmazás:
Nappal, este szükség esetén egyszer vagy többször az érintett
bőrterületek ápolása.
- Ápolja az irritált, viszkető bőrt
- Enyhülést hoz a gyulladásra hajlamos bőrnek
- Segítség a viszkető bőrnek, már az első bőrpír megjelenésétől
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