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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.

Férfias Ápoltság

Férfias ápoltság,
természetes egyszerűséggel

Férfiaknak ajánlott arcápolási készítmények

A Dr. Hauschka egyszerű bőrápolási koncepciót javasol a mindennapi ápoltság
érdekében. Készítményei a természet erejének segítségével támogatják a bőr
eredendő képességét, hogy táplálja és regenerálja magát. Három készítmény,
mely biztosítja a gyors és egyszerű megoldást a teljes arcápoláshoz!*

Nappali arcápolás – védelem támogatása
Lépés

1. Tisztítás

2. Erősítés

3. Ápolás

Funkció

az éjszaka során
felhalmozódott
kiválasztási
termékek
eltávolítása

a bőr
természetes
működési
folyamatainak
ösztönzése

a bőr védelme
a környezeti
hatásokkal
szemben

Készítmény

Tisztító tej

Arctonik

Birskrém

Tisztító tej
Eltávolítja az elhalt bőrsejteket, a kiválasztási termékeket
és a szennyeződéseket.
Használata: reggel és este a Tisztítás lépéseként. A benedvesített arcon egyenletesen oszlassuk el, majd bő vízzel öblítsük le
a készítményt.
Borotválkozás előtt és után egyaránt alkalmazható.

Arctonik
Alátámasztja és ösztönzi a bőrfunkciókat, erősíti az anyagcseretevékenységet, ezzel fokozza a bőr életerejét.
Használata: reggel és este az Erősítés lépéseként. A Tisztítás után
az arcra és a nyakra permetezzük: kb. 20 cm-re a bőrünktől 4-5
pumpányit fújunk úgy, hogy a teljes bőrfelületet érje. Ezután
kézzel benyokodjuk a bőrbe. Ne használjunk vattalapot!
Borotválkozás után arcvízként javasolt!

Termékajánló testápoláshoz
Citrom-citromfű tusfürdő
Frissítő, revitalizáló hatású tusfürdő, melyben a citrom üdesége
és az indiai citromfű illatának formáló ereje ötvöződik. Kíméletesen tisztít, anélkül, hogy szárítaná a bőrt, magas növnyi olaj
tartalmának köszönhetően pedig hosszantartó ápolást biztosít.
Használata: a benedvesített bőrön egyenletesen oszlassuk el, majd
alaposan öblítsük le.

Citrom-citromfű testápoló tej
Az elevenség, frissesség érzetét keltő könnyed, gyorsan beszívódó testápoló készítmény. Az indiai citromfű és az éterikus
citromolaj erősítő hatása egyszerre érvényesül benne. Segít
a bőr nedvességének megőrzésében, miközben intenzív ápolást
biztosít.
Használata: fürdés vagy zuhanyozás után egyenletesen oszlassuk
el a bőrön.

Esti arcápolás – zsírmentesség, a bőr kiválasztási folyamatainak támogatása
Lépés

1. Tisztítás

2. Erősítés

Funkció

a nap folyamán
a bőrön
összegyűlt
szennyeződések
eltávolítása

a bőr
természetes
működési
folyamatainak
ösztönzése

Készítmény

Tisztító tej

Arctonik

*Problémás arcbőr esetén kérje az üzletben Dr. Hauschka tanácsadónk segítségét, vagy keresse fel a Dr. Hauschka kozmetikusok egyikét:
www.drhauschka.hu/partnereink

Birskrém
Üde, frissítő, birsviasz tartalma miatt védő hatású nappali ápoló
készítmény.
Használata: csak reggel, az Ápolás lépéseként. A Tisztítás és Erősítés után kis mennyiséget eloszlatunk a két tenyerünkben, majd
egyenletesen felvisszük az arcbőrre.

Rozmaring lábbalzsam
Dezodoráló, frissítő hatású lábbalzsam az izzadékony lábak
számára. Természetes összetevőinek köszönhetően szabályozza az izzadást, megköti a lábszagot, megelőzi a bőr baktérium
okozta lebomlását és a lábujjak közötti gombás fertőzést.
Használata: fürdés vagy lábmosás után a lábfejen és a lábujjak
közötti területen kis mennyiséget egyenletesen eloszlatunk. Ne
dörzsöljük vagy masszírozzuk!
Az általános ápoltság érdekében használata minden reggel ajánlott!

