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A Dr. Hauschka készítmények elérhetőek a gyógyszertárakban, bioboltokban, bio-
webáruházakban 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.

A Dr. Hauschka Kozmetika világa
A www.drhauschka.hu oldalon többet is megtudhat 
a Dr. Hauschka intenzív és különleges bőrápolásról, 
megismerheti az éjszakai bőrápolással kapcsolatos 
koncepciónkat, és felfedezheti dekor termékeinket.

Tisztátalan, zsíros bőr
Tisztítás › Mélytisztító
Erősítés › Arctonik tisztátalan bőrre

Ápolás › Arcápoló olaj

Érett bőr
Tisztítás › Mélytisztító
Erősítés › Arctonik és/vagy Regeneráló szérum

Ápolás › Regeneráló krém 
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Támogassa bőre belső erőit

A bőr eredendően rendelkezik azzal a képességgel, hogy táplálja és regenerálja 
magát. A bőrápoló készítmények egy hozzájuk egységben kapcsolódó bőrápo-
lási koncepció alkalmazásával segíthetnek felfokozni ezeket az erőket.
 
A Dr. Hauschka Bőrápolás a maga ápolási és kezelési koncepciójával a bőr 
egészségének, természetes erőinek és ritmusainak erősítésén, külső hatások 
általi támogatásán alapul. 

Ez a hatás felerősödik a magas minőségű válogatott összetevők által, mint például 
a bio vagy biodinamikus eredetű gyógynövények és a kiváló minőségű növényi 
olajok, amelyek mindegyike különleges gondossággal kerül feldolgozásra.

A Dr. Hauschka Bőrápolás nem csak a bőrét érinti. Személyes ki egyen-
súlyozottságának érzetét elősegítve, belső szépségét szólítja meg.

Bízza magát a Dr. Hauschka háromlépéses 
harmonizáló bőrápolásra 

A Dr. Hauschka arcápolási készítmények egymást kiegészítve hozzák létre a 
háromlépéses, harmonizáló bőrápolás menetét, melynek egyes részei a tisztí-
tás, erősítés és ápolás.

› ›
A Mélytisztító eltávolít-
ja a tisztátalanságokat 
és az elhalt bőrsejteket 
anélkül, hogy a bőrt 
ki szárítaná. Ez adja 
ho lisz tikus bőr ápolási 
kon cep ciónk alapját.

Tisztítás

Az Arctonik alátámaszt-
ja és ösztönzi a bőr-
funkciókat, erősíti az 
anyagcsere-tevékeny-
séget, ezzel fokozza a 
bőr életerejét.

Erősítés

Nappal: a megfelelő 
nappali ápoló készít-
mény óvja a bőrt.

Éjszaka: a zsírmentes 
éjszakai ápolás támo-
gatja a bőr kiválasztási 
folyamatait.

Ápolás

Normál bőr
friss, selymes, sugárzó, jó tartással rendelkező, finom pórusú, nem érzékeny, a  
T-vonalban minimálisan zsíros, tisztátalanságok nélkül

Száraz, vízhiányos bőr
finom pórusú, nem zsíros, száraz, idő előtti ráncosodás, feszülő bőrérzet, sápadt-
ságra való hajlam

Nagyon száraz, érzékeny, extra védelmet igénylő bőr 
finom pórusú, kevésbé toleráns a változásokkal szemben, nem zsíros, nagyon száraz, 
idő előtti ráncosodás, feszülő bőrérzet, kivörösödés, gyulladásra és ekcémára való 
hajlam

Érzékeny bőr
kivörösödés, piros foltok, viszketés, hámlás, előfordulhat állandó jellegű kivörösödés 
az orca/orr területén (látható értágulatok)

Vegyes, érzékeny bőr
érzékenység, kivörösödés, zsíros T-vonal, tág pórusú, orcák területe száraz, előfor-
dulhatnak tisztátalanságok

Vegyes bőr
gyakori tisztátalanságok elsősorban a T-vonalban, tág pórusú, hamar zsírossá válik

Tisztátalan, zsíros bőr
tág pórusú, hamar zsírossá válik, gyakori tisztátalanságok

Érett bőr
csökkenő rugalmasság, ráncok, szárazságra való hajlam növekedése, előfordulhat 
állandó jellegű kivörösödés az orca/orr területén (látható értágulatok), kevésbé tole-
ráns a változásokkal szemben, rendellenes pigmentáció (klimax/menopauza követ-
keztében), öregségi foltok

Határozza meg bőrállapotát

Bőre nem sorolható egy merev kategóriába, ezért használja a Dr. Hauschka 
a bőrállapot kifejezést. Egy állapot, ami az év körforgásának és az emberi  
életkornak megfelelően változhat.  
A Dr. Hauschka által harmonikus bőrápolási koncepciót ajánlunk, mely minden 
bőrállapot igényét kielégíti.

Amire a bőrömnek szüksége van 
Nappali bőrápolás

Ez az áttekintés segít megtalálni a bőrének megfelelő alapápolási készítményeket.

Normál bőr
Tisztítás › Mélytisztító
Erősítés › Arctonik

Ápolás › Rózsakrém / Birskrém

Száraz, vízhiányos bőr
Tisztítás › Mélytisztító
Erősítés › Arctonik

Ápolás › Arcápoló tej és/vagy Rózsakrém

Nagyon száraz, érzékeny, extra védelmet igénylő bőr 
Tisztítás › Tisztító tej
Erősítés › Arctonik

Ápolás › Arcápoló tej és/vagy Rózsakrém /
Dr. Hauschka Med Jeges kristályvirág arckrém

Érzékeny bőr
Tisztítás › Tisztító tej
Erősítés › Arctonik

Ápolás › Rózsakrém / Könnyű Rózsakrém 

Vegyes, érzékeny bőr
Tisztítás › Mélytisztító
Erősítés › Arctonik / Arctonik tisztátalan bőrre

Ápolás › Citromfű krém

Vegyes bőr
Tisztítás › Mélytisztító
Erősítés › Arctonik tisztátalan bőrre

Ápolás › Arcápoló tej és Arcápoló olaj keveréke
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