Dr. Hauschka Éjszakai szérum
A Dr. Hauschka arcápolás éjszakai alapkészítmények
minden életkorban és minden bőrállapotra
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vitalizálja a bőrt, de hagyja szabadon lélegezni
serkenti a természetes megújulási foylamatokat
támogatja az éjszakai folyamatok hatékonyságát
reggel új frissességgel sugárzik a bőr
zsírmentes, vizes alapú készítmény
gyorsan beszívódik, selymes bőrérzés marad utána
a bőr egészséges ritmusának előképe

Alkalmazása: esténként a  bőr letisztítása és erősítése után vékonyan
oszlassunk el egy egész kis mennyiséget az arcon, nyakon, dekoltázson.
Amennyiben feszülő érzést okozna, még kevesebb elég belőle!
Egy 25 ml-es tubus tartalma mindennapos használat mellett
kb. 3-4 hónapig elegendő.
Összetevők: víz, alkohol, növényi glicerin, almatermés-hidrolátum,
tengeri alga kivonat, varázsmogyoró kivonat, hektorit, almavirág kivonat,
éterikus olajok, konyhasó, xantán

Gyakori kérdések
Mi a Dr. Hauschka Éjszakai szérum?
A Dr. Hauschka éjszakai alapápolás három fázisra bővült. A tisztítást
és erősítést követi a vitalizálás. Az Éjszakai szérum következetesen
illeszkedik az eddigi ápolási koncepcióba. A tisztítás szabaddá teszi
a bőrt, az arctonikkal történt erősítés serkenti a bőr saját erőit – ez a
két lépés szorosan összetartozik, és előkészíti a bőrt az éjszakai szérum
vitalizáló hatására. A zsírmentes készítmény alátámasztja a bőrben zajló
éjszakai megújító folyamatokat.
Hogyan illeszkedik az Éjszakai szérum a Dr. Hauschka ápolási
koncepciójához?
Az eddigi éjszakai ápolást egy harmadik lépéssel egészíti ki. Ápolási
impulzusokat közvetít, ezen felül kielégíti azt a felhasználói igényt,
hogy lefekvés előtt, az arctonik után még valamilyen további ápolást
adjunk a bőrnek. Akik már használták a Regeneráló szérumot, ismerik ezt
a harmadik vitalizáló lépést.
Van-e optimális időpont, amikor érdemes elkezdeni a szérum
alkalmazását?
Bármelyik este az arctonik után.

Mi a különbség az Éjszakai szérum és a Regeneráló szérum között?
Míg az Éjszakai szérum minden bőrállapotnál használható, a Regeneráló
szérum – összetevői révén elsősorban speciálisan az érett bőr igényeire
kifejlesztett készítmény. Ez utóbbit reggel és este is alkalmazzuk,
az Éjszakai szérumot csak este.
Száraz vagy tisztátalan bőr esetén is alkalmazható az Éjszakai
szérum?
Minthogy a bőr megújulását támogatja, ezért bármilyen bőrállapotnál
alkalmazható az Éjszakai szérum. Amikor azonban a bőrnek szüksége
van az „érett” ápolás biztosította impulzusokra, alkalmazhatjuk helyette
a Regeneráló szérumot.
Hogyan kell alkalmazni az Éjszakai szérumot?
A tisztítás és arctonik után esténként vigyük fel egészen vékonyan az arc,
nyak, szükség esetén a dekoltázs bőrére.
Vegán készítmény az Éjszakai szérum?
Igen.

A nap lenyugszik
Bőrünk életre kel

1. lépés:

Tisztítás
Új összetevők az Éjszakai szérumban

szabaddá teszi a bőrt,
a Dr. Hauschka ápolási
koncepció tenzidmentes
alapja

Alma termés
A ropogós, friss gyümölcsök nagy mennyiségű nedvességet
és vitalitást tartalmaznak. Gazdagok tápanyagokban, melyek
antioxidáns és bőrt védelmező hatásukról ismertek. A  különleges
Dr.Hauschka eljárás szerinti gyümölcs kivonat frisssítően,
vitalizálóan hat.

2. lépés:

Tisztító tej
szelíd tisztító emulzió,
ideális smink
eltávolításhoz is

Mélytisztító
megelevenítő tisztítás,
finomítja a pórusokat

Arctonik
aktivizáló arcvíz

Arctonik
tisztátalan bőrre
szabályozó arcvíz

Éjszakai szérum
vitalizáló éjszakai ápolás
minden bőrállapotnál

Regeneráló szérum
feszesítő reggeli és
éjszakai ápolás érett bőrnél

Erősítés
Alma virág
Tavasszal az almafa finom, fehér virágai édes-aromatikus illatot
árasztanak, mielőtt a nyár folyamán életteli gyümölcsökké
alakulnak. A nyíló virágok lénye a bőrnek is a megnyílás
impulzusát közvetíti, hogy készen álljon az éjszakai folyamatok
számára.

Szelíden ösztönzi a bőr
saját erőit, előkészíti a
további ápolásra

3. lépés:

Vitalizálás
Ápoló, az éjszakai
megújulást támogató
impulzus

Új!
Dr. Hauschka Éjszakai szérum

