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A Dr. Hauschka kozmetika egyedülállósága

A Dr. Hauschka kozmetika
egyedülállósága

Bőrünk rendelkezik saját erőkkel, hogy táplálja és megújítsa magát. A kozmetikának ebben kell
támogatnia. A Dr. Hauschka kozmetika egy egészen sajátos ápolási és kezelési koncepció: erősíti
a bőr egészséges folyamatait és ritmusait, valamint védi a külső hatásoktól.

Bízzon a Dr. Hauschka hármasságban!
A Dr. Hauschka arcápolás készítményei a tisztítás, erősítés és ápolás harmonikus hármasságában
egészítik ki egymást.

Tisztítás

Erősítés

Ápolás

Az arctisztítás megszabadítja
a bőrt a szennyeződésektől és
az elhalt bőrsejtektől, anélkül,
hogy szárítana.

Megeleveníti a bőr anyagcseretevékenységét, rózsás bőrképet
biztosít.

A megfelelő nappali ápoló
készítmény harmonizál, szabályoz és védi a bőrt a környezeti
hatásoktól.

Nappal a bőrnek szüksége van erősítő, a külső hatások ellen védelmet nyújtó ápolásra.
Éjszaka a bőr intenzíven dolgozik a saját megújításán, amihez feltétlenül biztosítani kell a szabad
légzését. Éjszakára ezért zsírmentes ápolást javaslunk: a tisztítással és erősítéssel megelevenítjük
bőrünk anyagcsere-tevékenységét és optimálisan előkészítjük éjszakai aktivitását. Erre vonatkozó
részletesebb információkat a www.drhauschka.hu honlapon talál.
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Tisztítás

Alap arcápolás:
a bőr kiegyensúlyozott állapotának fenntartása.
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1.

Intenzív ápolás:
az egyensúlyi állapot megbomlása esetén –  betegség, utazás, rendkívüli igénybevétel stb. – amikor
a  megszokott alapápolásnál többre van szüksége a bőrnek.
Kiegészítő ápolás:
heti egy-két alkalommal az arc letisztítása után a problémának megfelelő pakolás felvitele,
tisztátalan bőrnél az Arcgőzölő, majd a  Tisztító maszk alkalmazása.
Átállás:
más kozmetikumokról

2.
Mélytisztító
Gesichtswaschcreme (10, 50 ml)

Ha Ön a Dr. Hauschka kozmetikumok alkalmazása előtt huzamosan használt más készítményeket,
éjszakai krémeket, akkor szüksége van átállási időszakra – különösen olyan esetekben, amikor
a bőre valamilyen egyensúlytalanságot mutat.
Az átállás időtartama egyénenként változhat, az átállító kúra minimum 28 napos legyen.
A bőrműködés általános kiegyensúlyozásához a legnagyobb segítséget a normalizáló
Ampullakúra adja.
Alkalmazási lehetőségei:
1/

Reggel: tisztítás után valamelyik Arctonik, majd nappali ápoló készítmény,
Este: tisztítás után egy ampulla (ekkor nincs Arctonik!)

2/

Súlyosabb egyensúlytalanságnál este egymás után két ampullát viszünk fel
(azaz napi 2 ampulla)

3/

Az is indokolt lehet, hogy a tisztítás után reggel is, Arctonik helyett egy ampullát viszünk
fel (összesen napi 3 ampulla). A bőrállapot normalizálódásától függően 28 napon belül is
lehet csökkenteni az ampullák számát (esti 2 helyett csak 1, a reggeli helyett már tonik).
Szükség lehet az átállási időszak meghosszabbítására, így az első 28 nap után  egy második
vagy akár több 28 napos kúrára is. Ennek eldöntéséhez kérje egy Dr.Hauschka  kozmetikus
tanácsát. Ha elkezdődött a javulás, de az első 28 nap után nem kielégítő a bőr állapota,
akkor a problémának megfelelő intenzív kúrát lehet alkalmazni min. 28 napon át.
A megfelelő ampulla vagy intenzív kúra kiválasztásához kérje egy Dr.Hauschka
kozmetikus, az eladó vagy tanácsadónk segítségét.

megelevenítő tisztítás
finomítja a bőrképet
Minden bőrállapot számára a reggeli és az esti
alapápoláshoz tartozik a Mélytisztítóval történő
kíméletes tisztítás. A bőr megőrzi természetes
hidrolipid köpenyét, ugyanakkor előkészül az arcápolás további lépéseire. A körömvirág, kamilla,
orbáncfű, nyúlszapuka és mandula kompozíciója
kíméletesen tisztítja és megeleveníti a bőrt.
Az értékes növénykivonatok a tisztító hatás mellett
ápolást is adnak.

3.

Bőrállapot
minden bőrállapotnál alkalmazható
Alkalmazása
Nedvesítsük be arcbőrünket meleg vízzel. Egy babszemnyi Mélytisztítót tenyerünkben keverjünk
krémes állagúra meleg vízzel, osszuk szét a masszát
mindkét tenyerünkön, majd az arc középvonalában
kezdve, fentről lefelé haladva nyomkodjuk a bőrbe.
Ezt a mozdulatsort – kezünket újból és újból
bevizezve – többször ismételjük meg. Figyelem!
A Mélytisztító nem arcradír, ne dörzsöljük!
Befejezésül bő meleg vízzel alaposan öblítsük le
a bőrt, majd hideg öblítéssel fejezzük be a tisztítást.
Érzékeny bőr esetén az egész tisztítás csak langyos
vízzel történjen.

4.

Tisztítás
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Erősítés

Tisztító tej
Reinigungsmilch (10, 145 ml)
finom emulzió; a smink eltávolítása mellett
megőrzi a bőr védőköpenyét
A Tisztító tej megszabadítja a bőrt a szennyeződésektől, sminktől, egyben szelíden ápolja is.
Az érzékeny bőr számára az alapápolás tisztító
készítménye, ami védelmet is ad a bőrnek és
előkészíti az ápolás további, erősítő és ápolást
biztosító lépéseihez. A nyúlszapukával, jojobaés mandulaolajjal készült kompozíció megőrzi
és fenntartja a bőr hidrolipid köpenyét.  
Bőrállapot
száraz, érzékeny és normál
Alkalmazása
Reggel és este a Tisztító tejet egyenletesen felvisszük
a benedvesített bőrre, emulgeáljuk, majd egy nedves
kendővel vagy kozmetikai szivaccsal letöröljük.
A készítmény minden bőrnél alkalmas a smink
eltávolítására is. A szem körüli erősebb sminket és
az ajakrúzst benedvesített vattalapra adagolt Tisztító
tejjel távolíthatjuk el.
Tipp
Különösen hatékony tisztítást eredményez, ha
a smink eltávolítása után az egész arc tisztítását
a Mélytisztítóval végezzük.

Arctonik tisztátalan bőrre
Arctonik
Gesichtstonikum (10, 100 ml)
aktivizáló arcvíz, erősíti a bőrt
A normál, a száraz, az érzékeny vagy a regenerációra szoruló bőr ideális, zsírmentes alap arcápolási készítménye. A varázsmogyoróval és
nyúlszapukával készült kompozíció aktivizálja
a bőr anyagcsere tevékenységét, szabályozza
a nedvességfolyamatokat, támogatja a felépítő
erőket. Az eredmény: friss, eleven bőrérzés.
Bőrállapot
Normál, száraz és érzékeny bőr
Alkalmazása
Alapápolásként reggel és este a Mélytisztító
használata után az arcra permetezzük, majd
mindkét kezünkkel finoman a bőrbe nyomkodjuk.
Ne használjunk vattalapot!
Tipp
Férfiaknak is ajánljuk borotválkozás után a bőrt
megelevenítő borotvavíznek.

Gesichtstonikum klärend (10, 100 ml)
(korábban Speciál tonik)

szabályozó arcvíz, tiszta bőrképet biztosít
Az értékes gyógynövény-kompozíció szabályozó  
hatással van a bőr működésére. A nyúlszapukával,
körömvirággal és sarkantyúkával készült tonik
normalizálja a túlzott faggyútermelést és szabályozó
hatással bír a gyulladt területeken is.
Bőrállapot
tisztátalan, tágpórusú, zsíros bőr, illetve vegyes bőr
Alkalmazása
Reggel és este a Mélytisztító használata után az arcra
permetezzük, majd mindkét kezünkkel finoman a
bőrbe nyomkodjuk.
Tipp
Irritált bőrű férfiak számára kiváló erősítő, nyugtató
hatású borotválkozás utáni tonik. A tisztátalan bőr
ápolási programját kiegészíti továbbá az Arcápoló
olaj, Arcápoló tej, Arcgőzölő, Tisztító maszk, a
tisztátalan bőrhöz való intenzív kúrák, valamint a
Revitalizáló pakolás és a Javító stift.
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Arcápoló tej
Gesichtsmilch (5, 30, 100 ml)
aktivizáló nappali ápolás
megeleveníti a nedvességben szegény bőrt
Az értékes növénykivonatokkal és olajokkal készült
könnyű emulzió aktivizálja a bőrben a nedvesség
képzését és megőrzését, a bőr rózsássá és finommá
válik. A nyúlszapuka, varázsmogyoró és sárgarépa
kivonatok megelevenítő frissességet biztosítanak,
az olajkivonatok és olajok a bőr lipidellátását hozzák
egyensúlyba. A készítmény a sápadt, fakó bőrt is
megeleveníti.
Bőrállapot
sápadt, nedvességben szegény, száraz, vagy normál
bőr

Birskrém
Quitten Tagescreme (5, 30 ml)
frissítő arcápolás
mindennapos védelem
A Birskrém megvédi a bőrt a külvilág hatásaitól, és
kiegyenlíti nedvességháztartását. A védő, ugyanakkor áteresztő birsviasz finoman körülburkol és
segít a nedvesség megőrzésében. A birs, jojoba,
sárgabarack és avokádó kompozíciója erősíti
a bőrt. A krémben a válogatott olajok, viaszok és
gyógynövény kivonatok a természet előképe szerint
kiegyensúlyozott kompozíciót alkotnak.
Bőrállapot
normál bőr

Alkalmazása
Reggel a tisztítás és erősítés után vigyük fel és
oszlassuk el egyenletesen az arcon és nyakon.
Vegyes bőr számára az ideális ápolást az Arcápoló
tej és Arcápoló olaj keveréke biztosítja.

Alkalmazása
A reggeli tisztítás és erősítés után egyenletesen
vigyük fel, majd oszlassuk el az arcon és nyakon.

Tipp
Kiegészítő intenzív ápoláshoz kitűnő a Revitalizáló
pakolás.

Tipp
Kiegészítő intenzív ápolást nyújt a Revitalizáló
pakolás.

Arcápolás

Citromfű krém

Könnyű Rózsakrém

Melissen Tagescreme (5, 30 ml)

Rosen Tagescreme leicht (5, 30 ml)

hamvasító arcápolás
egyensúlyba hozza a vegyes bőrt

harmonizáló nappali ápolás
finom burkot képez

A Citromfű krém nyugtatja a bőrt, és visszaadja
természetes egyensúlyát. Összetételében központi
szerepe van a citromfűnek, ami segíti a bőrműködés
egyensúlyának helyreállítását. Ideális ápolás
az érzékeny vegyes bőr számára, ami egyszerre
hajlik szárazságra, zsírosan fénylő felszínre és
kivörösödésekre. A citromfű, százszorszép, nyúlszapuka, varázsmogyoró és sárgarépa tartalmú
kompozíció nyugtató hatással van az irritált
bőrre, tápióka keményítő tartalma finom, hamvas
megjelenést biztosít.

A Könnyű Rózsakrém a bőrnek a külső hatások ellen
finom védelmet, és kiegyensúlyozott megjelenést
biztosít. Ideális nappali kísérője a száraz, normál,
érzékeny és irritált bőröknek. A rózsával, mályvával
és nyúlszapukával készült kompozíció erősíti
a bőrt, támogatja életerőit. A rózsavíz, rózsaviasz és
rózsaszirom kivonat harmonizáló, vitalizáló hatással
vannak a bőrre. A mályvagyökér, avokádó, szezám- és
mandulaolaj támogatják a bőr nedvességmegőrző
képességét. A rózsa ösztönző erői érezhetően segítik
a bőr működését.

Bőrállapot
érzékeny vegyes bőr

Bőrállapot
nedvességszegény és érzékeny bőr

Alkalmazása
Reggelente a Mélytisztító és a tisztátalan bőrhöz való
Arctonik alkalmazása után egyenletesen oszlassuk
el az arcon, nyakon.

Alkalmazása
A reggeli Mélytisztítóval történt tisztítás és az erősítő
Arctonik után egyenletesen oszlassuk el az arcon,
nyakon.

Tipp
Ha tisztátalanságokra is hajlamos a bőr,  alternatív
lehetőség az Arcápoló tej és az Arcápoló olaj
keverékének alkalmazása. A Bőrnyugtató pakolás
intenzív ápolást biztosít.

Tipp
Télre nappali arcápoláshoz a tartalmasabb
Rózsakrémet ajánljuk. Erősebb kivörösödésnél,
irritált bőrnél segít a Bőrnyugtató pakolás vagy a
Revitalizáló pakolás alkalmazása.
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Arcápolás

Arcápoló olaj
Gesichtsöl (5, 30 ml)

Rózsakrém
Rosen Tagescreme (5, 30 ml)
tartalmas arcápolás
védelmező burokkal ajándékoz meg
A Rózsakrém a Dr. Hauschka kozmetika klasszikusa.
Ápolja, védi a normál, száraz, érzékeny, kivörösödésre és hajszálértágulatokra hajlamos bőrt.
Értékes nemes rózsaszirom és csipkebogyó kivonatai harmonizálják és erősítik a bőr felépítő
folyamatait. A karitévaj, rózsaviasz és avokádóolaj
védenek a kiszáradástól. A rózsa, mályva  és orbáncfű
kompozíciója erősíti a bőrt és támogatja saját
erőit. A Rózsakrém harmonizáló hatást fejt ki a bőr
nedvesség-zsiradék-egyensúlyára.
Bőrállapot
száraz, érzékeny, kivörösödött és érett bőr
Alkalmazása
Reggelente a tisztítás és erősítés után  egyenletesen
oszlassuk el az arcon, nyakon. Estére zsírmentes
ápolásnak az Arctonikot vagy a normalizáló
Ampullakúrát ajánljuk. Érett bőr számára kiegészítő
ápolást jelentenek a Dr. Hauschka regeneráló
készítmények.  
Tipp
Télen a Rózsakrém kitűnő védelmet jelent a hideg
ellen. Kiegészítő intenzív ápoláshoz a Revitalizáló
pakolást ajánljuk.

szabályozó nappali ápolás
egyensúlyba hozza a zsíros bőrt
Az Arcápoló olaj világos jelzéseket ad a bőrnek:
jelzi, hogy kevesebb zsiradékot kell termelnie, és
rendszeres alkalmazása előhozza a bőr természetes
szépségét. A sárgarépa, mandulaolaj, körömvirág
és neem kompozíciója szabályozó hatású, segíti
a gyulladások lecsengését. Az értékes olajkivonatok
segítik a bőrt faggyútermelése normalizálásában,
a pórusok finomodnak.
Bőrállapot
zsíros, tisztátalan bőr
Alkalmazása
Reggelente a Mélytisztító és a tisztátalan bőrhöz való
Arctonik alkalmazása után egyenletesen oszlassuk
el az arcon, nyakon. Vegyes bőrök ideális ápolását
az Arcápoló tej és Arcápoló olaj keveréke biztosítja:
ehhez mindkét termékből néhány cseppnyit
a tenyerünkbe pumpálunk, összekeverjük és
egyenletesen felvisszük – a szemkörnyéket kivéve
– az arcra és nyakra.
Tipp
Az Arcápoló olaj az aktuális nappali ápoló készítmény után alkalmazva minden bőr számára kiegészítő hideg elleni védelmet biztosít. A tisztátalan
bőr ápolási progamját kiegészíti az Arcgőzölő és
Tisztító maszk, a tisztátalan bőrhöz való Intenzív
kúrák, valamint a Revitalizáló pakolás és a Javító
stift  alkalmazása.

Színezett arcápoló krém
Tönungscreme (5, 30 ml)
kiegyenlítő arcápolás
egyenletes bőrszínt biztosít
A Színezett arcápoló krém dekoratív és ápoló készítmény egyben. Természetes, egyenletes tónust biztosít a bőrnek, kiegyenlíti a „szabálytalanságokat”.
A birs, rózsavíz, mandulaolaj, jojobaolaj és sárgabarackmag olaj kompozíciója egyrészt a zsírnedvesség-folyamatok ideális kiegyenlítését
közvetíti a bőrnek, másrészt individuálisan színezi
a bőrt.
Bőrállapot
száraz, nedvességben szegény, érzékeny vagy normál
bőr
Alkalmazása
Reggelente a tisztítás és erősítés után egyenletesen
vigyük fel az arcra, nyakra.
Tipp
Száraz, nedvességszegény és érett bőr esetén további
készítményként ajánljuk az Arcápoló tejet vagy
a Rózsakrémet. Jó alternatívája a Színezett arcápoló
krémnek az ápoló készítményhez keverhető Színező
koncentrátum, ami áttetszőbb, így a bőr saját
tónusa is jobban érvényesül. Nagyobb fedőhatást
a Dr. Hauschka Alapozók biztosítanak.

Színező koncentrátum
Tönungsfluid (30 ml)

(korábban: Színező kozmetikum)
keverhető készítmény
individuális tónust ad

Bármelyik nappali ápoló készítmény ideális kiegészítője. Friss arcszínt biztosít, kiemeli a saját bőrszínt. A varázsmogyoró, olívaolaj, méhviasz és
színező pigmentek kompozíciója ápol és színez,
kiegyenlíti a bőrszín egyenetlenségeit.
Bőrállapot
minden állapotképnél alkalmazható
Alkalmazása
A koncentrátum bármelyik arcápoló készítménnyel
keverhető, a keverési arány határozza meg az elérhető színárnyalatot.
Tipp
A természetes hamvasításhoz a dekoratív készítmények között található arcpúderek közül választhatunk. Száraz, nedvességszegény, érzékeny
vagy normál bőr esetén jó alternatíva a Színezett
arcápoló krém, aminek nagyobb az ápoló hatása és
a  fedőképessége.
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Arcápolás

Javító stift 01, 02, 03

Ajakbalzsam
Lippenkosmetikum (4,5 ml)

Ajakápoló stift

(korábban: Ajakkozmetikum)

Lippengold (4,9 g)

regeneráló balzsam
beburkolja az igénybe vett ajkakat

értékes ápolás
selymes ajkakat ajándékoz
A finom, szárazságra hajlamos ajkaknak ideális
védelmet nyújt az Ajakápoló stift. A karitévaj,
méhviasz, mandulaolaj és nyúlszapuka kompozíciója ápolja és védi a külső hatásoktól az érzékeny ajakbőrt. Fényvédő hatással is rendelkezik;
nélkülözhetetlen útitársként mindig biztosítja
az ajkak selymességét, rugalmasságát, védelmét.
Alkalmazása
Szükség szerint naponta többször is felkenhetjük
az ajkakra.
Nem okoz függőséget!

Az Ajakbalzsam rugalmassá teszi és megvédi
az ajkakat a külső hatásoktól, időjárás viszontagságaitól. A nemes növényi viaszok és értékes
növényolajok gazdagon táplálják az érzékeny
ajkakat. A nyúlszapuka, körömvirág és orbáncfű
kompozíciója ápolja a finom bőrt, segíti a sebgyógyulást; száraz, berepedezett ajkak, száj körüli redők
esetén elősegíti a regenerálódást. A valódi selyempor
selymes érzést kölcsönöz az ajkaknak, és a balzsam
virágos-meleg illata még sokáig érezhető.
Alkalmazása
Ujjbegyünkkel szükség szerint naponta többször is
felvihetjük az ajkakra a készítményt.

Abdeckstift (2 g)

Szemfrissítő

tisztít, ápol

Augenfrische (10x5 ml)

A három színben kapható stift elfedi a bőr tisztátalanságait és segíti gyógyulásukat. Az antibakteriális hatású teafa- és manukaolajjal, nyúlszapukával, tapióka keményítővel és körömvirággal készült kompozíció mattítja a bőrképet.
A stift egyesíti a gyógynövénykivonatok ápoló erőit
az értékes olajok és viaszok nedvességmegőrző
tulajdonságaival.

erősítő borogatás
megeleveníti a fáradt szemkörnyéket

Bőrállapot
tisztátalan bőr
Alkalmazása
Ajánlatos a stiftet a tisztátalanságok első jeleinek
megjelenésétől kezdve naponta a reggeli tisztítás
és erősítés után, majd napközben többször is
alkalmazni. Pontszerű felvitel után a foltok szélét
finoman dolgozzuk el, utána következhet a smink.
Tipp
Tisztátalan bőrállapot esetén az átfogó ápolási
koncepció a Mélytisztítót, a tisztátalan bőrre való
Arctonikot és az Arcápoló olajat tartalmazza.
Mélyreható tisztításhoz az Arcgőzölőt és utána
a Tisztító maszkot használjuk, heti 1-2 alkalommal.

A Szemfrissítő optimálisan kielégíti  a szemkörnyék
szükségleteit. Megeleveníti és erősíti a finom bőrt,
ami sokkal vékonyabb, mint bőrünk bármely
más területe, ugyanis nem rendelkezik bőr alatti
zsírszövettel. A szemvidítófű, ánizs, kamilla és fekete
tea kompozíciója megeleveníti a szemkörnyéket,
friss érzetet kelt. A Szemfrissítő jótékony hatást
gyakorol a szemek túlerőltetése, kifáradása esetén.
Nyugtatólag hat a könnyzacskókra, viszketésre és
magukra a szemekre is.
Alkalmazása
A zárófejet elforgatva nyitjuk ki a fiolát. Egy vattakorongot a tartalmával alaposan átitatunk, majd a
vattalapot kettéválasztva a két korongot a becsukott
szemre helyezzük, és kb. tíz percig hagyjuk a hatását
érvényesülni.
Tipp
Ajánljuk szemüveget, kontaktlencsét viselőknek,
virágporra allergiásoknak valamint azoknak, akik
sok időt töltenek képernyő előtt.  
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Az Arcápolás alapcsomagok a bőr mindennapos
alapápolásához használatos termékeket
tartalmazzák.

A próbaszettekben minden olyan termék
megtalálható, amelyek használatát normál
állapotú illetve tisztátalan arcbőr ápolásához
ajánljuk. A kis kiszerelés utazáshoz is kiváló.

Szemkörnyékápoló krém
Szemkörnyékápoló balzsam
Augenbalsam (10 ml)

(korábban: Szemhéjbalzsam)
tartalmas, simító ápolás
védi a finom szemkörnyéket

A balzsam finom burkot von a szemkörnyék köré.
Minden bőrállapotnál intenzív hatású ápolás,
ami által a szemkörnyék finom bőre kisimult
bőrérzést nyer. A sárgarépa, nyúlszapuka, neem,
méhviasz, kakaóvaj, selyem és sárgabarackmag olaj
kompozíciója erősíti, simítja és külső hatásoktól
védi a szemkörnyéket.
Alkalmazása
Reggelente a tisztítás és erősítés után a még nedves
bőrre nagyon vékonyan vigyük fel a készítményt:
két középső ujjhegyünk között egy rizsszemnyi
balzsamot előbb képlékennyé teszünk, majd
a belső szemzugtól indulva, kifelé haladva felvisszük
a felső és alsó szemhéjakra. Könnyed gördülő – és
ne simító! – mozdulatokkal végezzük az eloszlatást,
hogy elkerüljük a finom bőr nyújtását!
Tipp
Különösen a hideg évszakokban tesz jó szolgálatot
a hideg elleni védelemben.

Augencreme (12,5 ml)

(korábban: Szemhéjkrém)
üde, könnyű ápolás
a szarkalábképződés megelőzéséhez

Bármilyen bőrállapot esetén a nappali bőrápolás
ideális kiegészítését jelenti. A szemkörnyék igen
finom bőre rendkívül érzékeny, és hajlamos
szarkalábképződésre. A rózsavíz, ananász, orvosi
ziliz és körömvirág kompozíciója frissítő,
nedvességet megőrző és nyugtató hatással rendelkezik. A különösen ápoló hatású értékes növényi
olajok – avokádó, makadámiadió, homoktövis –
védelmet biztosítanak a szemkörnyéknek, és
feszültségmentes, kisimult bőrérzést keltenek.

Próbaszett arcápoláshoz
Arcápolás alapcsomag

Tartalma: Mélytisztító (50 ml), Arctonik (100 ml),  
Rózsakrém (30 ml)

Alkalmazása
Reggelente a tisztítás és erősítés után a középső
ujjunkra helyezett rizsszemnyi készítményt
a belső szemzugtól indulva finoman eloszlatjuk
a szemkörnyéken. A könnyű, gyorsan beszívódó
készítmény alkalmazását ajánljuk továbbá a szemkörnyék sminkelése előtt is.
Tipp
Kontaktlencsét viselők számára is ideális. A krémet
szemorvosok és dermatológusok eredményesen
tesztelték.

Arcápolás alapcsomag
tisztátalan bőrre

Tartalma: Mélytisztító (50 ml), Arctonik
tisztátalan bőrre (100 ml), Arcápoló olaj (30 ml)

Tartalma: Mélytisztító (10 ml), Arctisztító tej
(10 ml), Arctonik (10 ml), Arcápoló tej (5 ml),
Birskrém (5 ml), Rózsakrém (5 ml)

Próbaszett arcápoláshoz
– tisztátalan bőrre

Tartalma: Mélytisztító (10 ml), Arctonik tisztátalan
bőrre (10 ml), Arcápoló olaj (5 ml), Citromfű krém
(5 ml), Arcgőzölő (10 ml), Tisztító maszk (10 ml),
Revitalizáló pakolás (5 ml)
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Intenzív ápolás
Tisztító maszk
Reinigungsmaske (10x10g, 90g tégelyben)
mélyreható tisztítás
minden bőrképet finomít, megelevenít

Arcgőzölő
Gesichtsdampfbad (100 ml)
megnyitja a pórusokat, előkészíti a mélytisztítást
minden bőrállapotot finomít, megelevenít

Szánjon időt a rendkívüli ápolásra!
A sűrű mindennapok közepette fordítson extra időt bőre ápolására, amitől garantáltan jobb lesz
a közérzete.
A Dr. Hauschka intenzív ápolás készítményei kiegészítik a mindennapos alapápolást; fokozott
normalizáló impulzusokat adnak a bőrnek.
Kezdje személyes intenzív programját egy arcgőzöléssel, ami megnyitja a pórusokat és oldja
a tisztátalanságokat. Bőrét ezzel ideálisan előkészítette a Tisztító maszkhoz, ami sarkantyúka,
gyógyiszap és varázsmogyoró kompozíciója. A finoman megtisztított bőr különösen jól felveszi
a krémes állagú maszk anyagait. Állítsa össze személyes igényeinek megfelelő ápoló maszkját!
Fordítson időt heti 1-2 alkalommal a jótékony hatású, intenzív ápolásra, amit bőre rózsás, friss
megjelenéssel fog meghálálni.

Az Arcgőzölő megnyitja a pórusokat, jótékony oldó
hatása van, serkenti a bőr egészséges anyagcseréjét.
Tisztátalan, zsíros, gyulladásra hajlamos és
vegyes bőrnél ideális előkészítést jelent az ezt
követő mélyreható tisztítás előtt. A százszorszép,
sarkantyúka és varázsmogyoró kompozíciója
ösztönzi a bőr vérellátását, a mitesszerek kilazulnak,
a tisztátalanságok lecsengenek.

A Tisztító maszk mélyrehatóan tisztítja a bőrt,
finomítja a pórusokat. Elszarusodott, tág pórusú,
tisztátalan és zsíros bőr számára a Tisztító maszk
ideális intenzív tisztító készítmény. A sarkantyúka
és varázsmogyoró kompozíciója oldja és aktívan
megköti a bőr kiválasztási termékeit. A mitesszerek
kilazulnak, a kivörösödések elhalványulnak, a bőr
megnyugszik.
Bőrállapot
tisztátalan, gyulladásra hajlamos bőr

Alkalmazása
Heti 1-2 alkalommal 2 evőkanálnyi gőzölő koncentrátumot kb. 1 liternyi forró vízzel felöntünk.
Fejünket törülközővel letakarva arcunkat mintegy
5-10 percig gőzöljük.

Alkalmazása
A bőrt az alapos, mélyreható tisztítás előkészíti
minden további, erősítő és védelmet biztosító
ápolási lépéshez. Heti 1-2 alkalommal a gőzölés
után alkalmazzuk. A porított gyógyiszapból
kb. 2 púpozott teáskanálnyit közel azonos
mennyiségű vízzel összekeverünk, a keveréknek
egyenletesen krémes állagúnak kell lennie. Egyenletesen vigyük fel az arcra. Zsíros, tisztátalan bőrön
kb. 10 percig maradhat a maszk, majd bő meleg
vízzel gondosan távolítsuk el. Szárazságra hajló és
érzékeny bőrnél keverjünk hozzá 1-2 pumpányi
Tisztító tejet, és maximum 5 percig hagyjuk a bőrön.

Tipp
Közvetlenül a gőzölést követő ápolási lépésnek
a Tisztító maszk alkalmazását ajánljuk.

Tipp
A maszk hatását optimalizálja, ha a Mélytisztító,
majd arcgőzölés után alkalmazzuk.

Bőrállapot
tisztátalan, gyulladásra hajlamos bőr
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Rózsapakolás
Krémpakolás
Hüllende Maske (30 ml)
tartalmas, intenzív ápolás
erősíti a bőrt
A Krémpakolás a védettség és biztonság érzetét
közvetíti a bőrnek. Száraz, érzékeny, regenerációra
szoruló és a környezeti hatások által igénybevett
bőr kiegészítő intenzív ápoló készítménye. A birssel
és rózsával készült kompozíció támogatja a bőr
nedvességmegőrző képességét. A mandula, avokádó
és jojoba értékes olajaival érezhetően gazdagítja és
beburkolja a bőrt. Értékes növényi viaszok tartósan
védik a bőrt a kiszáradástól és az irritáló környezeti
hatásoktól. Ez az ápolás gazdag, tartalmas védemet
biztosít.
Bőrállapot
száraz, érzékeny, érett bőr
Alkalmazása
A Krémpakolást a bőr tisztítása és erősítése  után
nagyvonalúan vigyük fel az arcra (beleértve a szemkörnyéket is!), nyakra és dekoltázsra. Húsz percnyi
hatóidő elteltével nedves-meleg kendővel a be nem
szívódott maradékot távolítsuk el. Alkalmazását heti
1-2 alkalommal ajánljuk.
Tipp
A Krémpakolást nagyon vékonyan felkenve,
kúraszerűen (28 napig) nappali ápoló készítményként is alkalmazhatjuk.

Aufbauende Maske (5, 30 ml)
simító, feszesítő intenzív ápolás
vitalizálja az érett bőrt
Az érett, szárazabbá váló bőr számára, melynek
regenerálódó képessége, rugalmassága és
formaereje kezd alábbhagyni, a Rózsapakolás
kiegészítő intenzív ápolást jelent. Hatása gyorsan
érzékelhető. A rózsával, orvosi zilizzel és árvácskával
készült kompozíció támogatja a bőr regenerálódó
képességét; rózsavízzel, rózsaszirom kivonattal,
rózsaviasszal, éterikus rózsaolajjal, mangóvajjal,
avokádó és mandulaolajjal kényezteti és gazdagítja
a bőrt. Az ápolás eredménye megerősödött, kisimult
bőrérzés.
Bőrállapot
nedvességben szegény,  alábbhagyó rugalmasságú
bőr
Alkalmazása
A Rózsapakolást a bőr tisztítása és erősítése után
nagyvonalúan vigyük fel az arcra (beleértve a szemkörnyéket is!), nyakra, dekoltázsra. Húsz percnyi
hatóidő elteltével nedves-meleg kendővel a be nem
szívódott maradékot távolítsuk el. Alkalmazását heti
1-2 alkalommal ajánljuk.
Tipp
A regeneráló erők további támogatását szolgálja, ha
a Rózsapakolást a nappali ápolás kiegészítéseként
naponta, a nappali ápoló készítményhez keverve
alkalmazzuk.

Bőrnyugtató pakolás

Revitalizáló pakolás

Beruhigende Maske (5, 30 ml)

Revitalisierende Maske (5, 30 ml)

feszültséget oldó intenzív ápolás
erősíti az érzékeny bőrt

feszesítő intenzív ápolás
minden bőrképet finomít

A Bőrnyugtató pakolás visszahozza a bőrt természetes egyensúlyi állapotába. Alkalmazása az
érzékeny, kivörösödésre és gyulladásokra hajlamos
bőr számára valóságos jótétemény. A palástfűvel,
borágóval, hajdinával és ökörfarkkóróval készült
kompozíció nyugtatja és erősíti a bőrt. Értékes
növényi olajokkal – mint karitévaj, makadámiadióés kókuszdió olaj – valamint friss birsmagkivonattal
és varázsmogyoróvízzel segít a bőrnek, hogy
nedvességét megőrizze. Ez az ápolás pihenteti
és felfrissíti a bőrt, megjelenése egyenletessé,
harmonikussá válik.

A Revitalizáló pakolás a normál, tisztátalan,
tágpórusú, naptól igénybevett és hajszálértágulatra
hajlamos bőr kiegészítő intenzív ápolását biztosítja.
A birs, nyúlszapuka és kamilla kompozíciója serkenti a bőr saját aktivitását és segíti a nedvesség
megőrzésében. Az avokádó, jojoba, sárgabarackmag
és búzacsíra értékes olajai révén finomító, tisztító
hatással van a bőrképre. A bőrt feszesnek, egyenletesnek érezzük. Az ápolás ezen perceiben valódi
kitűnő közérzetet ajándékozunk magunknak és
bőrünknek.

Bőrállapot
érzékeny, irritált és stresszes bőr

Bőrállapot
normál, tisztátalan, tágpórusú, naptól igénybevett
és hajszálértágulatra hajlamos bőr

Alkalmazása
Megegyezik a Krémpakolásnál leírtakkal.

Alkalmazása
Megegyezik a Krémpakolásnál leírtakkal.

Tipp
Különösen érzékeny, kivörösödésekre hajlamos
bőröknél a Bőrnyugtató pakolást kiegészítő nappali
ápoláshoz is ajánljuk. Ilyenkor reggelente a nappali
ápoló készítménnyel összekeverve alkalmazzuk
28 napos kúraként.

Tipp
Kivörösödésre hajlamos, heges és tisztátalan
bőrállapotoknál a Revitalizáló pakolás kiegészítő
nappali ápoláshoz is ajánlható. Ilyenkor reggelente
a nappali ápoló készítménnyel összekeverve alkalmazzuk 28 napos kúraként.
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Fókuszban a Revitalizáló pakolás

„Egy mindenkiért...”
A különféle bőrképek ápolásához különböző
pakolások állnak rendelkezésre. A Revitalizáló
pakolás különlegessége, hogy bármelyik
bőrkép esetén alkalmazható! Kifejlesztésénél
egy növényi gyógykészítmény volt a mintakép,
ami kisimító, regeneráló hatása révén segített
a bőr hegesedéseinek, megkeményedéseinek
normalizálásában. Ilyen készítményre a kozmetikai területen is szükség volt, hogy az igénybevett, problémás bőrnek intenzív segítséget
adhassunk, például az akne-hegek kezelésében.
Az eredmény: egy birsből, nyúlszapukából,
kamillából összeállított krém, ami összetevőinek együtthatása révén támogatja
a bőr formaadó, feszesítő, vérellátást segítő
erőit. Különösen a birsmag kivonat tűnik
ki irritációkat csökkentő és gyulladásgátló
tulajdonságaival, ezen túlmenően szabályozza
a bőr természetes nedvességtartalmát is.
A receptúra tartalmaz továbbá értékes növényi
olajokat – jojoba, sárgabarackmag és búzacsíra -,
melyek tisztítják és finomítják a bőrképet.
Egy-egy fárasztó nap után a vitalizáló, jótékony pakolás bármilyen bőrképnél felfrissülést
ajándékoz.

A ’sokoldalú’
Fedezze fel a Revitalizáló pakolás sokrétű
alkalmazási lehetőségét!
Frissen, feszesen
Egy Ön számára fontos esemény, program
előtt helyezze fel arcára a Revitalizáló pakolást
– bőrét sokkal feszesebbnek és frissebbnek
fogja érezni!
Csak kúra
Ha úgy érzi, hogy bőre a szokásosnál erősebb
igénybevételnek van kitéve, alkalmazza kúraszerűen a Revitalizáló pakolást! Ilyenkor
6-8 héten keresztül reggelente a megszokott
nappali ápoló készítmény helyett használja a
Revitalizáló pakolást!
Érzékeny vegyes bőr
Ilyen bőrállapot esetén a Revitalizáló pakolást
kevés Arcápoló olajjal összekeverve optimális
nappali ápoló készítményt kapunk.
Napimádóknak
Túl sok nap érte a bőrét? Ebben az esetben bőre
számára elsősegély: a Revitalizáló pakolás!
Receptúrája optimális a nap által igénybevett
bőr egyensúlyának helyreállításához.

Nyúlszapuka
Messziről olyan, mintha egy sárga-narancsszínű virágtengert fedeztünk volna fel. Közelebbről
megnézve a virágokat, tulajdonképpen sárgák, csak az elvirágzás során színeződnek vörösesbarnás narancsszínűre.
A nyúlszapuka különlegessége a mind megjelenésében, mind termőhelye tulajdonságaiban
fellépő rendkívüli változatosság, ami a növény erőteljes alkalmazkodó képességét mutatja. Felfelé
törekvő, ugyanakkor gyorsan terjeszkedő kibontakozása erőteljes vegetatív erőit nyilatkoztatja meg.
A felépítő és leépítő folyamatok közötti egyensúlyozás képességét közvetíti a bőrnek is, melynek
a leépítő környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képessége erősítést kap – ezáltal nem öregszik
olyan gyorsan. E képessége folytán a Nyúlszapuka a Dr. Hauschka kozmetika kulcsfontosságú
növénye, így mind az arcápolás, mind a dekoratív készítmények egész sorában megtaláljuk.
Bővebben:
www.dr.hauschka.com/wundklee
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Ampullakúra – normalizáló
Nachtkur (10, 50 amp.)
korábban: N ampulla

revitalizáló ampullakúra
támogatja a bőr 28 napos ritmusát

A szép, sugárzó bőrért
Az évszakváltások, a túlzott napsugárzás és más környezeti hatások olyan igénybevételt
jelenthetnek a bőrnek, amelyek tisztátalanságot, irritációt és gyulladást okozhatnak. A munkahelyi
vagy magánéleti stresszhelyzetek, konfliktusok, vagy fiatal korban a pubertásban zajló folyamatok
kibillenthetik a bőrt egyensúlyi állapotából. Ilyen esetekben különös figyelmet érdemel bőrünk!
A Dr. Hauschka ampullák normalizálják a bőrműködést, értékes gyógynövény kompozícióikkal
ösztönzik a bőr saját erőit. Egyensúlytalan helyzetekben a Dr. Hauschka Intenzív kúrakészítmények
regeneráló impulzust adnak a bőrnek.
A készítményeket a különböző bőrállapotoknak megfelelően állították össze növénykivonatokból,
megfelelően feldolgozott fémekből – ezüst, arany –  és drágakövekből – pl. malachit, turmalin,
rubin -, hogy csak néhányat említsünk közülük.
Az eredmény: egészséges, sugárzó bőr.

Az Ampullakúra minden bőrképnél az ideális
zsírmentes éjjeli ápolás. Hagyja a bőrt lélegezni,
ezzel serkenti saját erőit. A varázsmogyoró, madonnaliliom és ezüst kompozíciója segíti a bőr
éjszakai regenerálódását, szabályozza finom
anyagcseréjét. A száraz bőr ismét megtanulja
megőrizni a nedvességet, az érzékeny bőr megerősödik. A zsíros, tisztátalan bőr csökkenti faggyútermelését és túlzott elszarusodását. A gyógynövény
kompozíció emlékezteti a bőrt természetes
megújulási folyamataira.
Bőrállapot
minden bőrhöz alkalmazható
Alkalmazása
Az arc esti letisztítása után 1 vagy 2 ampulla
tartalmát vigyük fel az arcra, nyakra, beleértve
az ajkakat, szemkörnyéket, fülcimpákat is, majd
kezünkkel finoman nyomkodjuk be a bőrbe.
Egy kúra időtartama a bőr megújulási ciklusának
megfelelően 28 nap. Évente a betöltött évtizedek
számának megfelelő 28 napos kúrát célszerű
tartani, 30 fölött hármat, negyventől négyet stb.

Ampullakúra – érzékeny bőrre
Tag und Nachtkur sensitiv (10, 50 amp.)
korábban: S ampulla

nyugtató ampullakúra
támogatja a kivörösödések lecsengését
Kivörösödött, érzékeny, hajszálér tágulatra hajlamos
bőr éjszakai és nappali ápolására ideális a zsírmentes,
erősítő készítmény. A borágó, gyöngy, malachit
és tölgykéreg tartalmú kompozíció alátámasztja
a bőr megújulási ciklusát. A gyógynövényekkel és
ásványokkal segíti a torlódások oldódását és így
megelőzi a hajszálerek további kitágulását.
Bőrállapot
érzékeny bőr
Alkalmazása
Megegyezik a normalizáló Ampullakúra alkalmazásával.
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Intenzív kúra tisztátalan bőrre
25 év alatt
Intensivkur klärend bis 25 (40 ml)
korábban: Intenzív kúra 01
szabályozó arcápoló kúra
fiatal, tisztátalan bőrökhöz
A pubertás korban pattanásos, gyulladt bőr ápolásához hatékony készítmény az Intenzív kúra
tisztátalan bőrre 25 év alatt. A rodokrozit, ezüst,
százszorszép, sarkantyúka, természetes sóvíz és
varázsmogyoróvíz tartalmú készítmény meggyorsítja a tisztátalanságok lecsengését, harmonizálja a bőrt.
Bőrállapot
tisztátalan, pattanásos
Alkalmazása
Megegyezik a normalizáló Ampullakúra alkalmazásával. Ha egy 28 napos kúra nem hoz kielégítő
javulást, érdemes a táplálkozásra is figyelni, esetleg
a következő 28 napban – a második kúra alatt –
mellőzni az állati fehérjéket. A reggeli és esti tisztítás
után 4-5 pumpányi készítményt permetezzünk
az arcra és más, érintett helyekre, majd kezünkkel
finoman nyomkodjuk a bőrbe. A 40 ml-s flakon
tartalma egy kúrához elegendő.
Tipp
A tisztátalan bőr ápolási programját kiegészíti
a Mélytisztító, az Arctonik tisztátalan bőrre,
az Arcápoló olaj, az Arcgőzölő, a Tisztító maszk,
a Revitalizáló pakolás és a Javító stift használata.

Intenzív kúra tisztátlan bőrre
25 év felett
Intensivkur klärend ab 25 (40ml)

korábban: Intenzív kúra 02
szabályozó arcápoló kúra
tisztátalan bőrhöz

Intenzív kúra érzékeny bőrre
Intensivkur sensitiv (40 ml)
korábban: Intenzív kúra 03

nyugtató kúrakészítmény rendkívül érzékeny bőrre

A felnőtt korban is pattanásos, tisztátalanságra
hajlamos bőr hatékony intenzív ápolásához.
A peridot, mezei katáng, szélfű, természetes sóvíz
és varázsmogyoróvíz tartalmú készítmény harmonizálja a bőrt, biztosítja számára az erőt, hogy ismét
visszataláljon egyensúlyi helyzetéhez, és finom
pórusú, tiszta képet mutasson.

Ez az intenzív ápoló készítmény erősíti a bőrt, segíti
a lehatárolódást. A túlérzékeny, ideges, stresszes,
kivörösödött bőr hatékony, erősítő ápolását teszi
lehetővé. A ritka drágakő: a fekete turmalin, valamint
a jeges kristályvirág, a nyúlszapuka, a természetes
sóvíz és a rózsavíz kompozíciója harmonizálja a bőrt.

Bőrállapot
tisztátalan, pattanásos

Bőrállapot
stresszes, kivörösödött bőr

Alkalmazása
Megegyezik a normalizáló Ampullakúra alkalmazásával.

Alkalmazása
Megegyezik a normalizáló Ampullakúra alkalmazásával.

Tipp
A tisztátalan bőr ápolási programját kiegészíti
a Mélytisztító,   az Arctonik tisztátalan bőrre,
az Arcápoló olaj, az  Arcgőzölő, a Tisztító maszk,
a Revitalizáló pakolás és a Javító stift használata.

Tipp
A túlérzékeny bőr ápolási programját kiegészíti
a Tisztító tej, az Ampullakúra érzékeny bőrre,
az Arctonik, a Rózsakrém, a Könnyű Rózsakrém,
a Bőrnyugtató pakolás és a Revitalizáló pakolás.
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FKortalan szépség.
Magával ragadó vitalitás.
Bőre ismeri a megújulás erejét!

Regeneráló ápolás
Ön élete közepén áll. Teljesítményei meggyőzőek. Okos és igényes: pont mint a bőre!
Ezért ne keresgélje a ráncait, kisugárzása
feledteti azokat. Tegye láthatóvá megjelenésében is minden nap, hogy kivé érett Ön.
Ebben a döntésében támogatjuk egy olyan
értékes ápoló sorozattal, mely célzottan
ösztönzi bőre természetes megújulási
folyamatait.
A sejtek semmit nem felejtenek
Rájuk hagyatkozhat: sejtjei megőrzik a megújulni tudás erejét. Bőrének sejtjei minden
28 napban megújulnak. Ezt a természetes ritmust tanulmányozzuk, figyelembe vesszük és
támogatjuk. Tartalmas olajokból és gondosan
összeállított gyógynövénykivonatokból
születnek ápoló készítményeink, melyek
erősítik, támogatják bőre megújulási ciklusait.
Az idő kerekét nem tudjuk visszafordítani –
de tudjuk támogatni bőre vitalitását, és
ösztönözni nedvességmegtartó képességét,
rugalmasságát.

Az egészen mindennapi luxus
Regenerációs sorozatunk is követi a
Dr. Hauschka ápolás hármas felépítését: tisztítás, erősítés és ápolás. Míg a tisztításhoz
az alapkészítmények közül választunk
(Mélytisztító vagy Tisztító tej), az erősítéshez
és ápoláshoz speciálisan az érett bőr igényeire
hangolt készítményeket fejlesztettünk ki.   
Erősítéshez két kúra is rendelkezésre áll:
az Intenzív kúra érett bőrre és az Intenzív
kúra változó korban, melyek gyógynövény
kivonatokat, természetes sóvizet, ritmizált
drágaköveket és fémeket tartalmaznak.
Fedezze fel az egyébként csak ékszerként,
kívül viselt drágakövek – a kék turmalin vagy
a borostyán – vitalizáló erejét!
Hogyan is tudna ellenállni a bőre egy ilyen
ápolásnak?
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Intenzív kúra érett bőrre
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Regeneráló szérum

Regeneráló krém

korábban: Intenzív kúra 04

Regeneration Tag und Nachtserum (30 ml)

Regeneration Tagescreme (40 ml)

erősítő készítmény az érett bőrnek

feszesítő, nedvességet biztosító
vitalizáló ápolás

simító arcápolás
támogatja a felépítő erőket

A Regeneráló szérum hatása: új, vitális bőrérzés.
Segíti a bőr saját erőből történő regenerációját.
A birsmagot, elevenszülő levelet, vörösherét és
lóherevirágmézet tartalmazó készítmény mindazt
közvetíti az idősödő bőrnek, amire egyre inkább
szüksége van. Csökkenti a szárazság következtében
megjelenő finom ráncok mennyiségét és mélységét, erősíti a bőrműködést, szabályozza a bőr
nedvességfolyamatait, érzékelhetően finomítja
és feszesíti a bőrképet. Nyugtatja a kivörösödött,
érzékeny bőrt.

A Regeneráló nappali krém érezhetően új, sima
bőrérzést közvetít. Az erősítő nappali ápolás biztosítja
a bőrnek a saját erőből történő megújuláshoz
szükséges impulzust. Az elevenszülő levélből, vörösheréből, mezei zsurlóból, acerolagyümölcsből,
rózsasziromból, avokádóolajból, málnamagolajból
és karitévajból készült kompozíció védő, stabilizáló
és felépítő hatást közvetít. A készítmény a válogatott
természeti kincseket a bőr számára regeneráló erővé
egyesíti.

Intensivkur Regeneration

A ráncképződésre, szárazságra hajló bőr számára
a Regeneráló intenzív kúra aktivizáló intenzív
ápolást jelent. A vitalizáló drágakövekkel – mint kék
turmalin és borostyán –, arannyal, fehérliliommal,
mályva- gingko- és olívalevelekkel, méhpempővel,
természetes sóvízzel és szantálfavízzel készült
kompozíció ébreszti a bőr saját regeneráló erőit.
Bőrállapot
alábbhagyó regeneráló erők és ráncképződés esetén
Alkalmazása
Bőrünk megújulási ciklusának megfelelően kell
a kúrát akalmazni az erősítő alapápolás helyett.
Hatékonysága akkor érvényesül a leginkább, ha
évente négy alkalommal 28 napon keresztül este
és reggel is használjuk. A reggeli és esti tisztítás után
4-5 pumpányi készítményt juttassunk az arcra és
más, érintett helyekre, majd kezünkkel finoman
nyomkodjuk a bőrbe.
Tipp
Az érett bőr ápolási programját kiegészíti
a Regeneráló szérum, az Arctonik, a normalizáló
Ampullakúra, a Regeneráló szemkörnyékápoló
krém, a Regeneráló krém, a Regeneráló nyak- és
dekoltázskrém és a Rózsapakolás használata.

Intenzív kúra változó korban
Intensivkur spezial (40 ml)
korábban: Intenzív kúra 05
harmonizáló kúrakészítmény
a változó korban
A változás korában kiegyensúlyozatlan bőr
számára ez a kúrakészítmény kiegyenlítő hatású.
A rubint, ezüstöt, barátcserje és indiánasszony
gyökér kivonatot, természetes sóvizet és rózsavizet
tartalmazó készítmény megnyugtatja és erősíti
a bőrt. Segít, hogy a változás korában fellépő
pigmetfoltok elhalványodjanak, a kellemetlen
hőfolyamatok enyhüljenek.
Bőrállapot
kivörösödések, pigmentzavarok esetén
Alkalmazása
Megegyezik az érett bőrre való Intenzív kúráéval.
Tipp
Azonos az előző készítmény ajánlásával.

Bőrállapot
ápolást igénylő, érett bőr
Alkalmazása
A reggeli és az esti tisztítás után egy-két pumpányi
szérumot elosztunk az arc, nyak, dekoltázs bőrén.
Optimális eredmény érdekében nappali ápoláshoz
a Regeneráló krémet használjuk, este a szérum után
más készítmény alkalmazására nincs szükség.
Tipp
Az érett bőr ápolásához nappalra kiegészítésként
ajánljuk a Regeneráló szemkörnyékápoló krém és
a Regeneráló nyak- és dekoltázskrém használatát.

Bőrállapot
ápolást igénylő, érett bőr
Alkalmazása
Az optimális eredmény érdekében a reggeli tisztítás után előbb a Regeneráló szérumot, majd
a Regeneráló krémet vigyük fel az arcra.
Tipp
Az érett bőr ápolásához kiegészítésként ajánljuk
a Regeneráló szemkörnyékápoló krém és a Regeneráló nyak- és dekoltázskrém használatát. Még
intenzívebb ápolást biztosít, ha a Regeneráló szérum
helyett időnként 28 napon keresztül az érett bőrre
való Intentzív kúrát alkalmazzuk.
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A Wala gyógynövénykertje

A Wala
gyógynövénykertje
Regeneráló szemkörnyékápoló krém
Regeneration Augencreme (15 ml)
regeneráló ápolás
csökkenti a finom szarkalábakat
A finom szarkalábakat csökkentő Regeneráló szemkörnyékápoló krém erősíti a bőr saját aktivitását és
támogatja regenerálódását. A birsmag, nyírfalevél,
vöröshere, acerolagyümölcs, homoktövis, makadámiadió olaj és borágó kompozíciója segíti
a szem körüli püffedtség oldását, szabályozza a bőr
folyadékháztartását. A szem körüli száraz terület
kisimul, finomodik. A krém segít megelőzni az idő
előtti öregedés jelenségeit, új vitalitást ajándékoz
a szemkörnyéknek.
Bőrállapot
ápolást igénylő, érett bőr
Alkalmazása
Reggel a tisztítás és a Regeneráló szérummal történt
erősítés után finom mozdulatokkal felvisszük a
szemkörnyékre. Gyorsan beszívódik. Szemorvosok
eredményesen tesztelték.
Tipp
Bármilyen egyéni kombinációban alkalmazza a
regeneráló készítményeket, a szemkörnyékápoló
krém mindegyiknek ideális kiegészítője.

Regeneráló nyak- és
dekoltázskrém
Regeneration Hals und Decolletécreme
(40 ml)

feszesítő ápolás
csökkenti a finom ráncokat
Új vitalitást ajándékoz a bőrnek ez a készítmény,
impulzust saját aktivitása fokozásához és segítséget
a regenerálódáshoz. A mályva, nyírfalevél, vöröshere,
makadámiadió és argánolaj tartalmú kompozíció
intenzív ápolást biztosít, és jótékony hatással van
a bőr nedvességtartalmára. Egyesíti az értékes
alkotórészek erőit, gyorsan beszívódik és feszes
bőrérzést közvetít.
Bőrállapot
ápolást igénylő, érett bőr
Alkalmazása
Reggel a tisztítás és a Regeneráló szérum után a
nyakra, dekoltázsra visszük fel.
Tipp
Az igényes, érett bőr ápolásához az előzőekben
ajánlott készítményeken túl ajánljuk a Regeneráló
testápoló balzsam használatát.  

Gyógynövénykert a sváb Alpok nehéz agyagtalaján? Eckwälden földművelői hitetlenkedve figyelték,
amikor az ötvenes években a WALA erre a célra keresett megvásárolható földet a falu körül. Rudolf
Hauschka meg is szerzett egy kicsit ingoványos mezőt a hegy lábánál, a cég új épülete közvetlen
közelében, amit a kertészek azóta biodinamikus módon művelnek. A nehéz, kötött agyagtalaj
porhanyóssá, könnyen művelhetővé, termékennyé vált.
A mára kb. 4,5 hektárnyi kertben több mint 150 féle gyógynövényt termesztenek a WALA cég
gyógyszereihez, kozmetikumaihoz, egészségmegőrző termékeihez. A növények termesztése során
a munkát csaknem kizárólag kézzel végzik. A vetésnél, palántázásnál, begyűjtésnél a természeti
ritmusokat veszik figyelembe. Az eredmény: erőteljes, egészséges növények – a gyógyászati és
kozmetikai termékek kiváló minőségének ez az egyik legfontosabb alapfeltétele.
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Az érintés művészete –
A Dr. Hauschka
kozmetikai kezelés

Elisabeth Sigmund Svédországból nemcsak egyedülálló gondolatait és receptúráit hozta magával,
melyekkel megteremtette a Dr. Hauschka kozmetika alapjait. Stockholmban, szépségszalonjában
egy egészen sajátos kezelésmódot is kifejlesztett.
Tisztában volt azzal, hogy a kezelés eredményességének, sikerének záloga nagyrészt
a kozmetikus érintésének minősége. Kezelésének középpontja, „szíve” a mai napig a nyirokstimuláció, amit a kozmetikus finom kézmozdulatokkal illetve ecsetekkel végez. A stimuláló
mozdulatok megelevenítik a szövetek nedvességfolyamatait, ezzel támogatják az egész ember
regenerálódását, egészségét, a szervezet salaktalanítását, felfrissülését.
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Dr. Hauschka klasszikus kezelés
A lazító lábfürdő, kar- és kézbedörzsölés, illatos borogatások mély légzést biztosítanak, ezzel ideális
előkészítését jelentik a Dr. Hauschka arckezelésnek. Mint a napi arcápolás, úgy a klasszikus kezelés
is hármasságban zajlik: az arc letisztítása, majd iszapmaszkos mélytisztítása után a kezelés második
része, „szíve” a nyirokstimuláció. A finom, ritmikus kéz- és ecsetmozgásokkal végzett stimuláció  
frissítő, kiegyensúlyozó, méregtelenítő hatással rendelkezik. Harmadik fázisként ampullákat, majd
ápoló készítményeket – pakolásokat, nappali krémet – kap az arc és dekoltázs bőre.
Időtartam: 120 perc
Dr. Hauschka luxuskezelés
A klasszikus kezelés most a hát ritmikus bedörzsölésével, lazításával kezdődik, így a további
klasszikus kezelés még mélyebbre hat.  
Időtartam: 35 perc

A Dr. Hauschka kozmetikai kezelés

Dr. Hauschka tisztító hátkezelés
A háton jelentkező tisztátalanságokra hangolt kezelésnél a hát bőre kap kiemelt figyelmet.
Az intenzív tisztításnak és ápolásnak köszönhetően az eredmény friss, megelevenített bőr.
Időtartam: 45 perc
Dr. Hauschka testkezelés
A ritmikus-lélegző érintésekkel, folyamatosan áramló mozdulatokkal végzett kezelés az egész test
tudatos, eleven tapasztalásához vezet. A kezelés tetőtől-talpig különösen jó érzetet, megújulást
eredményez.
Időtartam: 90 perc
Dr. Hauschka hátkezelés
Gyakran a hát a legfeszültebb. Egy-egy a testkezelésre jellemző, ritmikus-lélegző érintésekkel
végzett kezelés hatására a vendég újra mélyen, szabadon lélegezhet.
Időtartam: 30 perc

Dr. Hauschka feszesítő kezelés
A klasszikus kezelés kiegészítésének másik lehetősége a szemkörnyék és a nyak simító, feszesítő
ápolása.
Időtartam: 135 perc

Dr. Hauschka kéz- és/vagy lábkezelés
Ez a kezelés egyszerre ellazítja és ápolja az ember legértékesebb segítőit: kezeit és lábait.
Időtartam: 20-20 perc

A Dr. Hauschka klasszikus kezelés elemeiből a vendég individuális igényeinek megfelelően
többféle, különböző időtartamú és hatású kezelés állítható össze, melyek részletes leírását külön
füzetünk – Az érintés művészete – tartalmazza.

A magyarországi Dr. Hauschka kozmetikusok jegyzéke a www.drhauschka.hu/partnereink/
kozmetikusok honlapon található, vagy központunk telefonszámán munkatársunk ajánlja
az Önhöz legközelebbi szalont.
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Összetevők
Az egyes termékek aktuális összetételét megtalálja
a csomagoláson.
Ajakápoló stift
Ricinusolaj – csipkebogyó kivonat – jojóba olaj
– gyapjúviasz – méhviasz – sárgarépa kivonat
– karitévaj – kandelilaviasz – karnaubaviasz
– rózsaszirom kivonat – édesmandula olaj –
nyúlszapuka kivonat – zsíralkohol – sárgabarackmag
olaj – jojobaviasz – éterikus olajok – rózsaviasz növényi lecitin
Ajakbalzsam
Ricinusolaj – méhviasz – földimogyoró olaj –
sárgarépa kivonat – búzacsíra olaj – sárgabarackmag
olaj – nyúlszapuka és körömvirág kivonat – kakaóvaj
– orbáncfű kivonat – selyempúder – jojobaolaj –
lecitin – éterikus olajok  
Ampullakúra – érzékeny bőrre
Víz – éterikus olajok – nyírfaszén, malachit,
valamint borágó, kamilla, csipkebogyó, istenfa,
varázsmogyoró, áron vesszeje és tölgykéreg
kivonatok* – gyöngy* – malachit* – nátriumklorid
* higított, ritmizált formában
Ampullakúra – normalizáló
Víz – éterikus rózsaolaj – mályvalevél, aloe,
elevenszülő, nyúlszapuka, napraforgó virág, fehér
liliom, rózsaszirom és varázsmogyoró kivonat* –
csillám* – méhpempő* – tavaszi virágméz* – kolloid
ezüst – nátriumklorid
*: higított, ritmizált formában
Arcápoló olaj
Nyúlszapuka kivonat – sárgabarackmag olaj –
édesmandula olaj – földimogyoró olaj – sárgarépa
kivonat – orbáncfű kivonat – napraforgó olaj
–körömvirág kivonat – búzacsíra olaj – NEEMlevél kivonat – jojobaolaj – búzakorpa extraktum
– éterikus olajok – kakaóvaj
Arcápoló tej
Víz – nyúlszapuka kivonat – sárgabarackmag olaj
– alkohol – varázsmogyoró kivonat – mandula- és

olívaolaj – sárgarépa kivonat – földimogyoró és
napraforgó olaj – orbáncfű kivonat – glicerin –
körömvirág kivonat – lecitin – búzakorpa kivonat
– jojobaolaj – éterikus olajok – alginát – xantán
Arcgőzölő
Víz – százszorszép kivonat – alkohol – sarkantyúka
és varázsmogyoró kivonatok
Arctonik
víz – nyúlszapuka kivonat – alkohol – varázsmogyoró
kivonat – éterikus olajok
Arctonik tisztátalan bőrre
Víz – alkohol – nyúlszapuka, körömvirág,
sarkantyúka, vadgesztenye kéreg, kúpvirág,
varázsmogyoró és százszorszép kivonatok – éterikus
olajok – tejsavak
Birskrém
Víz – sárgabarackmag olaj – nyúlszapuka és birsmag
kivonat – alkohol – sárgarépa kivonat – glicerin –
karitévaj – mandula- és olívaolaj – mályvalevél
kivonat – jojobaolaj – méhviasz – birsviasz – lecitin
– bentonit – varázsmogyoró kivonat – éterikus
olajok – xantán
Bőrnyugtató pakolás
Víz – varázsmogyoró-víz – birsmag kivonat
– kókuszolaj – karitévaj – alkohol – glicerin –
makadámiadió-olaj – napraforgó olaj – méhviasz
– nyúlszapuka és kamillakivonat – földimogyoró
olaj – zsíralkoholok – jojobaolaj – bentonit –
sárgabarackmag olaj – palástfű, borágó, köles és
ökörfarkkóró kivonat – éterikus olajok – xantán –
lecitin
Citromfű krém
Víz – napraforgó olaj – alkohol – glicerin – tápióka
keményítő – kókuszolaj – glicerin-zsírsav-észter
– citromfű kivonat – földimogyoró-, jojoba-,
sárgabarackmag-olaj – nyúlszapuka, százszorszép,
sarkantyúka és varázsmogyoró kivonat –
zsíralkoholok – búzakorpa extraktum – sárgarépa
kivonat – éterikus olajok – hektorit – lecitin – xantán
– zsíralkohol-cukor-vegyület – cinkoxid
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Intenzív kúra tisztátalan bőrre 25 év alatt
Víz – varázsmogyoró-víz – sóvíz (Bad Bentheim)
– éterikus olajok – kivonatok* százszorszépből,
sarkantyúkából – rodokrozit* és ezüst* – alkohol
*higított-ritmizált formában
Intenzív kúra tisztátlan bőrre 25 év felett
Víz – sóvíz (Bad Bentheim) – varázsmogyoró-víz éterikus olajok - kivonatok* zsályából, katángból és
szélfűből - peridot*
* higított-ritmizált formában
Intenzív kúra érzékeny bőrre
Víz – rózsavíz - sóvíz (Bad Bentheim) –
varázsmogyoró-víz – éterikus olajok – kivonatok*
varázsmogyoróból, nyúlszapukából, elevenszülőből,
jeges kristályvirágból, mezei katángból, mezei
tikszemből (Anagallis arvensis), csalánból és
mályvalevélből – fekete turmalin*
* higított-ritmizált formában
Intenzív kúra érett bőrre
Víz – szantálfa víz – sóvíz (Bad Bentheim) – éterikus
olajok – kivonatok* fehérliliomból, ginkgo bilobából,
olíva levelekből, galagonyából és mályvalevelekből
– aranyfüstlemez* – borostyán* – kék turmalin
(indigolith)* – méhpempő* – mézes lép*
* higított-ritmizált formában
Intenzív kúra változó korban
Víz – rózsavíz – sóvíz (Bad Bentheim) – éterikus
olajok – kivonatok* százszorszépből, hársvirágból,
barátcserjéből és indiánasszony gyökérből – rubin*
- argentit*
* higított, ritmizált adalékok
Javító stift
01 és 02 stift: Jojoba olaj – olívaolaj –
tapiókakeményítő – ricinusolaj – méhviasz
– gyapjúviasz – pálmaolaj – kandelillaviasz –
karnaubaviasz – rózsaszirom és sárgarépa kivonat –
éterikus olajok - nyúlszapuka és körömvirág kivonat
- sárgabarackmag olaj – E vitamin – teafaolaj –
manukaolaj – C-vitamin-dipalmitát – vasoxidok
– titándioxid – ultramarin – cinkoxid
03 stift: Jojoba olaj – olívaolaj – tapiókakeményítő
– ricinusolaj – méhviasz – gyapjúviasz – pálmaolaj
– kandelillaviasz – karnaubaviasz – rózsaszirom és
sárgarépa kivonat – éterikus olajok – nyúlszapuka
és körömvirág kivonat – sárgabarackmag olaj –
E vitamin – teafaolaj – manukaolaj – C-vitamindipalmitát – kovasav – vasoxidok – titándioxid ultramarin – cinkoxid

Könnyű Rózsakrém
Víz – szezámolaj – alkohol – mályvagyökér
kivonat – rózsavíz – rózsaszirom és nyúlszapuka
kivonat – sárgabarackmag olaj – mandulaolaj –
zsíralkoholok – bentonit – méhviasz –  napraforgó
olaj – avokádóolaj – lecitin – csipkebogyó kivonat
– búzakorpa extraktum – karitévaj – éterikus olajok
– xanthan – rózsaviasz
Krémpakolás
Víz – birsmag kivonat – napraforgó olaj – glicerin
– mandula olaj – avokádó olaj - olívaolaj – alkohol –
karitévaj – gyapjúviasz – poliglicerin-zsírsavészter –
méhviasz – jojobaolaj – lecitin – cukor-zsírsavészter
– rózsaviasz – éterikus olajok – kandelilla viasz propolisz
Mélytisztító
víz – madnulaliszt – körömvirág és nyúlszapuka
kivonat – alkohol – földimogyoró olaj – kamilla és
orbáncfű kivonat – napraforgóolaj – varázsmogyoró
kivonat – búzacsíraolaj – mandulaolaj – éterikus
olajok – acerolagyümölcs kivonat – xantán – alginát
Regeneráló krém
Víz – jojoba olaj – avokádó olaj – alkohol –
mandulaolaj – glicerin – cukor-zsírsav-észter rózsaszirom kivonat – olívaolaj – hektorit – méhviasz
– karitévaj – glicerin-zsírsavészter – éterikus olajok
– kivonatok mezei zsurlóból, mályvagyökérből és
vörösheréből – rózsavíz – lóherevirágméz – lecitin
– málnamag olaj – kivonatok elevenszülőből és
acerolagyümölcsből
Regeneráló nyak - és dekoltázskrém
Víz – napraforgóolaj – glicerin – alkohol
- varázsmogyoróvíz – makadámiadió olaj –
szezámolaj – mandulaolaj – mezei zsurló, nyírfalevél
és rózsaszirom kivonat – jojobaolaj – kókuszolaj
– méhviasz – mályvalevél és gránátalma kivonat
– hektorit – karitévaj – lecitin – vöröshere kivonat
– éterikus olajok – argánolaj – tengeri alga kivonat
– rizskorpa extraktum – xantán – tejsav-zsírsavészter – glicerin-zsírsav-észter – sztearinsav –
acerolagyümölcs kivonat
Regeneráló szemkörnyékápoló krém
Víz – glicerin – birsmag kivonat – jojobaolaj –
makadámiadió olaj – szezámolaj – napraforgóolaj
– nyírfalevél és százszorszép kivonat – alkohol –
rózsavíz – hektorit – lecitin – mezei zsurló kivonat
– glicerin-zsírsav-észter – méhviasz – karitévaj
- borágómagolaj – kakaóvaj – éterikus olajok –

39

40

Összetevôk

zsíralkohol – vöröshere kivonat – homoktövis
gyümölcsolaj – tengeri alga kivonat – xantán –
búzakorpa- és rizskorpa extraktum – cukor-zsírsavészter – acerolagyümölcs kivonat
Regeneráló szérum
Víz – alkohol – birsmag kivonat – glicerin –
vöröshere kivonat – alginát – elevenszülő kivonat
– lóherevirág méz – éterikus olajok – cukorzsírsavészter – guarliszt
Revitalizáló pakolás
Víz – birsmag kivonat – alkohol – glicerin –
nyúlszapuka kivonat – sárgabarackmag olaj
– jojobaolaj – borágó kivonat – zsíralkohol földimogyoró olaj – kamilla kivonat – bentonit búzacsíraolaj – búzakorpa extraktum – sárgarépa
kivonat – propolisz – éterikus olajok – lecitin xantán – klorofill
Rózsakrém
Víz – földimogyoró olaj – orvosi ziliz gyökér
kivonat – méhviasz – orbáncfű kivonat – karitévaj
– avokádóolaj – cukor-zsírsav-észter – olívaolajkivonat – éterikus olajok (rózsa, geránium) –
rózsaszirom és csipkebogyó kivonatok – rózsaviasz
– gyapjúviasz – lecitin
Rózsapakolás
Víz – avokádóolaj – rózsavíz – glicerin – alkohol –
orvosi ziliz gyökér kivonat – méhviasz – rózsaszirom
kivonat – mandulaolaj – olívaolaj – hektorit jojobaolaj – glicerin-zsírsavészter – sztearinsav
– lecitin – mangóvaj – karitévaj – éterikus olajok
– rózsaviasz – árvácska kivonat – éterikus rózsaolaj
– tengeri alga kivonat – tejsavas zsírsavészter –
gyöngyköles kivonat – csillám – vasoxid
Szemfrissítő
Víz – szemvidító fű és ánizs kivonat – alkohol –
nyúlszapuka, kamilla, fekete tea kivonatok – éterikus
rózsaolaj
Szemkörnyékápoló balzsam
Ricinus-, földimogyoró olaj – méhviasz – sárgarépa
és nyúlszapuka kivonatok – sárgabarackmag olaj –
körömvirág kivonat – kakaóvaj – orbáncfű kivonat
– selyempúder – jojóba olaj – NEEM-levél kivonat
– éterikus olajok – lecitin   
Szemkörnyékápoló krém
Víz – avokádóolaj – rózsavíz – glicerin – alkohol
– ananász és mályvalevél kivonat – méhviasz

– körömvirág kivonat – földimogyoró olaj –
hektorit – mandulaolaj – rózsaszirom kivonat
– sárgabarackmag olaj – lecitin – jojobaolaj  –
makadámiadió olaj – mangovaj – karitévaj –
homoktövis terméshús olaj – tengeri alga kivonat
– glicerin-zsírsav-észter – sztearinsavak – xantán
– tejsav-zsírsav-észter – éterikus olajok
Színezett arcápoló krém
Víz – mandulaolaj – földimogyoró olaj – avokádó
olaj – birsmag kivonat – rózsavíz – glicerin –
nyúlszapuka kivonat – sárgabarackmag olaj –
szorbit – méhviasz – poliglicerin-zsírsavészter –
orbáncfű kivonat – növényi trigliceridek – rózsaviasz
– kandelillaviasz – búzakorpa-extraktum – éterikus
olajok – konyhasó – cinksztearát – gyapjúviasz –
cukor-zsírsav-észter – glicerin-zsírsav-észter –
kovasav – vasoxidok – titándioxid  
Színező koncentrátum
Víz – olívaolaj – alkohol – nyúlszapuka, varázsmogyoró kivonatok – növényi lecitin – méhviasz
– éterikus olajok – zsíralkoholok – alginát –
földimogyoró olaj – klorofill – vasoxidok
Tisztító maszk
Gyógyiszap – sarkantyúka és varázsmogyoró kivonat
– kukoricakeményítő
Tisztító tej
Víz – alkohol – nyúlszapuka kivonat – jojoba-,
mandula- és sárgabarackmag olaj – glicerin – zab-,
búza- és rozskivonat – zsíralkoholok – bentonit –
lecitin – xantán – búzacsírafehérje-hidrolizátum
– éterikus olajok

