
Voor vrouwen én mannen met gevoel voor stijl, die bewust en kritisch  
kiezen voor verantwoord geproduceerde, luxe natuurzuivere cosmetica.
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•  Het is lente! Zo ben jij er helemaal klaar voor
•  De zenplek van TV-kok Sandra Ysbrandy 

•  Ode aan Moeder Natuur: Ogentroost



Bezoek onze site www.dr.hauschka.com, www.twitter.com/DrHauschkanl, www.facebook.com/DrHauschkaNL 
en instagram/dr.hauschkanl. Of schrijf je op onze website in voor onze digitale nieuwsbrief!
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“Schoonheid is 
    zichtbaar 
  geworden liefde.”

Het is lente!

- Plato 

De natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Wat 
heerlijk om weer meer naar buiten te kunnen, om 
voorjaarsbloemen te zien bloeien en de zon op je 
huid te voelen. Volgens de Franse schrijver Henry 
Bordeaux is de schoonheid der aarde niet te koop: 
“zij behoort aan wie haar ontdekt, haar begrijpt, en 
van haar weet te genieten.” Dr.Hauschka weet als 
geen ander hoezeer de schoonheid van de natuur 
ons blijer en mooier kan maken.

Het geheim van vrouwelijke uitstraling is net zoiets 
als de X-factor. Waar het ‘m nu precies in zit, valt niet 
uit te leggen. Je ziet het, je voelt het, je weet het. Deze 
Lifestyle staat helemaal in het teken van jouw uitstra-
ling. Sinds onze oprichting – dit jaar precies 50 jaar 
geleden – houden we ons vast aan de woorden van 
Elisabeth Sigmund, medeoprichter van Dr. Hauschka 
Cosmetica: ‘Ieder mens heeft behoefte aan zowel een 
innerlijke als een uiterlijke schoonheid.’

Wij zijn er ontzettend trots op dat we jou dit voor-
jaar de nieuwe make-up van Dr. Hauschka kunnen 
presenteren. Juist op het moment dat je graag naar 

buiten wil om van de natuur te genieten. Ook jij mag 
gezien worden! Uitstraling kan met de jaren sterker 
worden. Hoe fijn is het als je dat kunt versterken 
met onze make-up en daarnaast goed voor jezelf 
en je lichaam kunt zorgen met onze natuurzuivere 
huidverzorging?

In het achtergrondverhaal geven wij onze visie op 
Tijdloos Mooi. Het staat los van je leeftijd, van de 
fysieke conditie van je lichaam of van je kledingstijl. 
Verder in dit nummer inspiratie om jezelf voor te be-
reiden op nog veel meer mooi weer. Met onze handige 
tips bereid je zowel je lichaam als je geest optimaal 
voor op een energieke lente. Geniet van jezelf en van 
de schoonheid in de wereld om je heen.

Anne de Kooter,
Commercieel Directeur
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Tips & Trucs
In de rubriek Tips & Trucs geven we tips over huidverzorging en make-up.  

Jouw vragen zijn van harte welkom via redactie@drhauschka.nl 

Dr. Hauschka  
Deodorants
Werkt langdurig, verzorgt  
en verfrist 
Een deodorant dient niet alleen 
de hele dag door zekerheid te 
bieden, maar moet ook een milde 
verzorging zijn voor je huid. De 
deodorants van Dr. Hauschka zijn 
vrij van aluminiumzout, sluiten de 
poriën niet af en bieden een lange 
bescherming. Er zijn twee varian-
ten: Deodorant Rozen en Deodo-
rant Salie Mint. Voor onze romige 
Deodorant Rozen gebruiken we 
ondermeer rozenwater, dat zorgt 
voor een heerlijke, zachte geur. 
Salie Mint bevat extracten van salie 
en toverhazelaar, wat zorgt voor 
een langdurige frisheid. Ook fijn: de 
deodorants maken geen vlekken op 
je kleding. 

Kweepeercrème
Verfrist en beschermt
Voor de normale, probleemloze 
huid is Kweepeercrème de ide-
ale dagelijkse verzorging. De 
kweepeer is een natuurtalent in 
het vasthouden van vocht. De 
beschermende en tegelijk door-
latende kweepeerwas vormt 
een beschermlaagje op de huid 
en houdt het vochtgehalte op 
peil. De kweepeerzaden in het 
binnenste van de vrucht zijn 
omgeven door een slijmlaagje, 
dat grote hoeveelheden vocht 
kan opnemen en vasthouden. 
Dus zowel de kweepeerzaden 
als het kweepeerwas komen 
terug in deze verfrissende en 
beschermende dagcrème. 

Colour Correcting 
Powder
Voor een mooie, frisse teint
Tijdens de Vivaness 2017 in Duits-
land won deze nieuwkomer al een 
prijs. De internationale vakbeurs 
voor natuurzuivere cosmetica be-
stempelde de Colour Correcting 
Powder als ‘Beste productinnovatie 
van het jaar’. De kleur corrigerende 
poeder vermindert roodheid in je 
gezicht en donkere kringen rond je 
ogen en zorgt voor een frisse teint. 
Door de combinatie van onder an-
dere minerale pigmenten en heil-
zame plantenextracten, met name 
wondklaver, toverhazelaar en zwar-
te thee, ziet je huid er gezond en 
gelijkmatig uit. Dankzij de zijde in 
het poeder voelt je huid zijdezacht 
aan. Je kunt het direct op de huid 
aanbrengen of over je Foundation.

  zo bijzonder 
maakt.

De kweepeer is nauw verwant aan de appel en de peer en komt oorspronkelijk 
uit Eurazië (omvat delen van Europa en Azië). Deze vrucht is sinds duizenden 

jaren nauwelijks veranderd en heeft zijn oorspronkelijke karakter als 
wilde vrucht grotendeels behouden. De kweepeer biedt twee waardevolle 

grondstoffen: de was van zijn schil en de zaden in het klokhuis van de vrucht. 
Kweepeerwas beschermt niet alleen de langzaam rijpende vrucht, maar ook 
je huid. De kweepeerzaden hebben de gave om vocht te binden. Als extract 

kalmeren ze je huid en maken haar gladder. 

VI
VANESS AWARD

Make-up 
product 

innovation 
of the year

Wat de

kweepeer
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Joehoe lente!
Klaar voor de lente met Dr. Hauschka Cosmetica

Let’s go: touwtje springen!
Touwtje springen is ook een eenvoudige ma-
nier om je conditie op te krikken. Bovendien 
kan het altijd en overal, je traint je hele lichaam 
en iedereen kan het!
Probeer deze week drie keer touwtje te sprin-
gen. Begin met 5x een minuut, met een tus-
senpauze van 30 seconde. Doe dat deze week 
drie keer. Probeer dit volgende week 8 minuten 
met 30 seconden tussenpauze te doen en die 
week erop 10 minuten met 30 seconden tus-
senpauze. 

Spierpijn? 
Masseer je huid met Bodyolie Berken Arnica. Zo houd 
je je spierweefsel en bindweefsel soepel en voorkom 
je spierpijn.

Goede doorbloeding: voetmassage
In je voeten komen tal van zenuwuiteinden uit en er 
zitten veel spieren. Voetcrème leent zich uitstekend 
voor een voetmassage en hydrateert je huid. Trekt 
snel in. 

Totale ontspanning en verlichting
Blijven je spieren gespannen aanvoelen? ’s Avonds 
een bad doet wonderen. Voeg een beetje Moor Laven-
del Bad toe aan het water. Als warm nek- en schouder-
compres is Moor Lavendel Bad een ideaal hulpmiddel 
bij gespannen schouderspieren. 

Voor de dorst
Dr. Hauschka Gezichtslotions 
Lotions zijn een beetje ondergeschoven kindjes in 
beautyland, maar zeker in de lente knapt je huid er 

flink van op. De versterkende Gezichtslotions van 
Dr. Hauschka ondersteunen de eigen activiteit van 
je huid en vormen de tweede verzorgingsstap na de 
dagelijkse reiniging – zowel ’s morgens als ’s avonds. 

• Gezichtslotion 
Heerlijk verfrissende lotion als oppepper tus-
sendoor op warme dagen. Helpt de vochtbalans 
herstellen en zorgt voor een extra stralende glow. 
Ook prettig: het zorgt ervoor dat je huid, alles wat 
je erna opsmeert, beter opneemt. 

 PS: Gezichtslotion Speciaal is geschikt voor de on-
zuivere, vette huid met grote poriën. Brengt over-
matige talgproductie weer in evenwicht en verzacht 
de ontstoken huid. 

• Conditioner Gevoelige Huid
 Huiduitslag is een veel voorkomende klacht tijdens 

de lente, bijvoorbeeld bij zonovergevoeligheid en 
als je huid te lang is blootgesteld aan de zon. Deze 
conditioner heeft een kalmerend effect en helpt je 
huid sneller herstellen van de sterke lentezon.

www.dr.hauschka.com

Hello sunshine!
Jouw voorbereiding

Het mooie weer is in aantocht! Behalve dat 
we de lente met de eerste zonnestralen, 
natuurschoon en kwetterende vogels 
associëren, ademt het ook energie, plezier 
en vooral no stress uit. Maar daar dien je 
natuurlijk wel zelf de hand in te nemen. 
Met deze handige tips van Dr. Hauschka 
zijn zowel body als mind helemaal klaar 
voor een energieke lente.

Zo ruikt mooi weer: naar citroen!
Citroen ruikt niet alleen zomers, het is ook een reme-
die tegen cellulitis. In de verzorgingsproducten van 
Dr. Hauschka zorgt citroen voor een stevige huid. 
De producten ondersteunen een optimale werking 
van de doorbloeding en stofwisseling, waardoor je 
huid verstevigt. Kijk je al uit naar vrolijke jurkjes? Met 
dit dagelijkse ritueel bereid je je benen voor op een 
lente, waarin ze gezien mogen worden: 

• Neem een douche met afwisselend warm en koud 
water; dit stimuleert je doorbloeding. Je lichaam 
schuim je in met Douchecrème Citroen Lemongrass. 

• Masseer vervolgens je bovenbenen en billen met 
Bodyolie Citroen Lemongrass (op een nog voch-
tige huid); dit verstevigt je huid en versterkt het 
bindweefsel.

• Breng Bodymilk Citroen Lemongrass aan op de rest 
van je lichaam; dit werkt activerend en trekt snel in.

Voor extra effect: 
Voor extra verstevigend effect kun je je bovenbenen 
en billen tijdens het douchen een paar keer per week 
inmasseren met Citroen Lemongrass Bad. Je kunt 
hierbij gebruik maken van een vochtige washand. 
‘Werk’ tijdens deze massage van beneden naar boven. 

Sporten: altijd een goed idee
Veel mensen stellen sportieve activiteiten gelijk aan 
topprestaties, maar hoe lijkt het je om jezelf ten doel te 
stellen in harmonie te komen met je huidige fysieke en 
geestelijke toestand? Rustig joggen, wandelen, fietsen 
en zwemmen zijn ideaal om je geest te ontspannen en 
tegelijkertijd je lichaam voor te bereiden op de zomer.



98 AchtergrondverhaalAchtergrondverhaal

Dr. Hauschka LifeStyleDr. Hauschka LifeStyle

Als je de dertig, de veertig en de vijftig bent gepasseerd, 
hangen je gezondheid en schoonheid steeds meer af 
van bewuste keuzes. Volgens Rudolf Steiner, vader van 
de antroposofie, heeft dat een reden. Als je midden 
dertig bent, wendt de levensenergie haar aandacht af 
van je fysieke lichaam om zich op je innerlijke ontwik-
keling te richten – dus op wijsheid en spirituele groei. 

De huidige maatschappij brengt de boodschap dat 
we als we ouder worden steeds minder interessant 
en mooi worden. Daarom weten we ook weinig over 
het verouderingsproces en nog minder over de mo-
gelijkheden die ons op latere leeftijd wachten. “Het 
universum heeft een plan voor je,” zegt Steiner. Dat 
plan ontvouwt zich op zijn eigen, voor iedere mens 
unieke wijze, zodat je tot een vervuld leven kunt ko-
men en waarachtig mooi kunt worden. 

In de antroposofie gaat men ervan uit dat het mense-
lijk lichaam bezield is met een soort energie, die het 
lichaam in zijn functies stimuleert en ondersteunt. 
Steiner zei het zo: ‘De enige keer dat we alleen het 
fysieke lichaam zien, is als iemand is overleden.’ Alle 
andere keren kijk je naar een mens met zowel een fy-
siek, spiritueel, emotioneel en mentaal lichaam. Zijn 
al deze lichamen in balans dan voelt een mens zich 
sterk, gelukkig en gezond. Dat zie je ook aan iemands 
huid, die straalt dan. 

Bij het grootste orgaan denken we vaak aan het hart, 
en niet aan onze huid. Alleen al meer kennis over 
onze huid zou ervoor zorgen dat we heel anders tegen 
onze rimpeltjes aankijken. En wellicht ook de moed 
durven te verzamelen om respectvoller met onze 
huid om te gaan. 

*Deze ritmische bewerking houdt in, dat alle ingrediënten 
afwisselend zeven dagen worden blootgesteld aan donker-licht, 

warmte-koude en rust-beweging.

Volgens Dr. Hauschka Cosmetica heeft de huid het ver-
mogen om zichzelf te verzorgen en te herstellen. Huid-
verzorging dient deze taak niet over te nemen, maar het 
evenwicht van de totale huid te herstellen. Het geheim 
schuilt in de natuur die voor iedere ziekte of huidaan-
doening een bijpassende geneeswijze heeft, wat te vin-
den is in planten. Maar hoe zorg je ervoor dat je zowel 
de werkzame ingrediënten als de vitale energieën uit 
verse geneeskrachtige planten kunt extraheren? 

Deze vraag fascineerde de chemicus Rudolf Hauschka 
(1891-1969), die voordat hij de cosmeticalijn op de 
markt bracht, in 1935 WALA oprichtte, een onderne-
ming die antroposofische geneesmiddelen maakt. 
In 1924 trof hij op een bijeenkomst in Arnhem de 
filosoof Rudolf Steiner. Hij vroeg hem: ´Wat is leven?´ 
Steiner antwoordde: ´Bestudeert u de ritmen, ritme 
is de drager van het leven.´ Dankzij Steiner wist hij 
een uniek ritmisch bereidingsprocedé te ontwikkelen, 
waarbij de levenskracht van de geoogste planten be-
houden blijft.

Denk, om dit te begrijpen, in energie - dat waar je mee 
in verbinding staat. In de kosmos en op aarde zijn twee 
krachten werkzaam: + en -, ofwel mannelijk en vrou-
welijk. Zonder deze polariteiten is er geen leven/creatie 
mogelijk. Is er geen beweging, ofwel: geen ritme. De 
ritmische dans tussen deze twee krachten zorgt voor 
creatie en evolutie. Hauschka bootste het natuurlijke 
ritme van de planten na, en wist zo hun geschenken 
te ontsluiten. 

In dat opzicht kun je veel leren van de wijsheid van je 
huid, die meedanst op het ritme van het leven. Zo is de 
cyclus van je huid verbonden met de maanfasen. De 
maan reist om de aarde in 28 dagen; precies het aantal 
dagen dat je huid nodig heeft om zichzelf te regenere-
ren. Als ons intiemste deel van onszelf zo nauw is ver-
bonden met de maan, waarom zouden we dat zelf dan 
ook niet doen? Afstemming op de maanfasen verhoogt 

in sterke mate onze vrouwelijke energie. 
Wat de huid ons laat zien met allerlei aandoeningen, 
zo reflecteert de maan wat je voelt en weerkaatst ze 
onze emoties. Op zijn heftigst tijdens volle maan en 
op zijn mildst tijdens nieuwe maan, als we de maan 
niet kunnen zien. Het is een moment van bezinning. 
Wie bereid is eerlijk naar zichzelf te kijken, ontdekt dat 
iedere levensfase unieke kansen en mogelijkheden 
biedt en dat deze zich aandienen als we in harmonie 
leven met de natuur. Zo komt er balans tussen rust en 
activiteit, wat de basis is voor een goede gezondheid 
en een tijdloos mooie huid.

Als het om onze eigen schoonheid gaat zijn we kwetsbare wezens en vallen we gemakkelijk 
ten prooi aan loze beloften uit de conventionele schoonheidsindustrie. We willen allemaal 
oud worden maar als onze rimpels zichtbaar worden zijn we geneigd onze huid te beschou-
wen als een stout kind dat zich misdraagt. Hoe fijn zou het zijn als je jezelf niet langer verzet 
tegen het verouderingsproces maar ontdekt hoe tijdloos mooi je bent?

Tijdloos mooi
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Vroeger was het voor veel mensen normaal om zelf kruiden te plukken en te 
verwerken tot zalf, thee of hoestsiroop. Begin 20ste eeuw raakte de mens steeds 

verder verwijderd van de natuur en zichzelf. Gelukkig bloeit het verlangen naar 
kennis over planten weer op en beseffen wij hoezeer wij voor onze gezond-

heid afhankelijk zijn van de natuur. In deze rubriek ieder seizoen aandacht 
voor een bijzondere plant en haar 

heilzame kwaliteit.

Ogentroost

Wat kijkt dit plantje vriendelijk de wereld in met 
haar opvallende gele vlek, die lijkt op een oog. 
De wetenschappelijke naam Euphrasia komt uit 
het Grieks en betekent zoveel als ‘blijde zin’ of 
‘welbevinden’. Is het misschien een akkerviooltje of 
een kleine orchidee? Nee, het is ogentroost. 
Kalmerend en ontzwellend. 

Dit witte of lichtpaarse bloempje, dat slechts tien tot 
maximaal dertig centimeter hoog groeit, staat bekend 
om zijn kalmerende en ontzwellende eigenschappen 
rondom de ogen. In de Middeleeuwen werd 
ogentroost ritueel gerookt omdat dit helderziend 
zou maken. 

Wat mooi om te zien dat de natuur ons aanwijzingen 
geeft waar het zoal heilzaam voor is. Opvallend 
kenmerk is namelijk de gele vlek; het stralende oog 
van de bloemen.

Ogentroost in de oogmake-up van  
Dr. Hauschka Wij verwerken deze 
oude geneeskrachtige plant in de 
oogmake-up van Dr. Hauschka. 

Denk aan de Volume Mascara, De-
fining Mascara en Eyeliner liquid. 

Oogartsen hebben de verdraagzaamheid 
ervan getest, en het blijkt dat mensen met zeer ge-
voelige huid onze make-up goed verdragen. Ogen-
troost speelt verder een belangrijke rol in de Oog-
compressen. Het kalmerende effect bij jeukende en 
vermoeide ogen is vooral te danken aan ogentroost. 

Boeren noemen ogentroost ‘weidewolf’’
Niet iedereen telt echter zijn zegeningen met ogen-
troost. Zo laat de weidebewoner zich voeden door het 
met de aarde verbonden gras. Ogentroost is onver-
zadigbaar als het gaat om dorst. Boeren zeggen dat 
ogentroost de grasopbrengst vermindert, aangezien 
het mineralen aan het gras onttrekt, waardoor het 
minder hard groeit. Zij noemen het oogkruid dan ook 
neerbuigend ‘weidewolf’. Aan de andere kant kunnen 
boeren aan ogentroost ook zien hoe het zal gaan met 
het weer: als de eerste bloemen op de toppen van de 
spruiten komen, valt de winter vroeg in. 

www.dr.hauschka.com

‘Schaapjes blijven gewoon vrolijk 
      in de wei dartelen’

“Als de schaapscheerder het schaap van zijn dikke 
jas ontdoet, blijft er prachtige wol over waar ik een 
nieuwe vacht van maak. Het maken van een vacht 
van geschoren wol, is een handmatig proces met be-
hulp van water en groene zeep. De geschoren vacht 
wordt aan de scheerzijde vervilt, waardoor de mooie 
lokken van de vacht intact en volledig zichtbaar blij-
ven. De wolsoort die ik voor het 'vilten' gebruik is 
van een Tiroler bergschaap. Op deze manier ontstaat 
er een geheel nieuwe zachte vacht van een schaap 
dat zelf nog vrolijk in de weide ronddartelt.”

“Jarenlang was ik werkzaam in de toeristische sec-
tor, tot mijn lichaam aan gaf dat het teveel was. Via 
mijn vriend Timo vond ik deze nieuwe invulling, 
waar ik zo gelukkig van ben geworden. De vrouw 

van een zakenrelatie van hem deed aan vachtvil-
ten. Aangezien zij ook twee schapen heeft was de 
link snel gelegd. Zij heeft me toen uitgenodigd om 
een keer te komen kijken en later heeft ze me het 
vachtvilten ook geleerd. Het hele vachtviltproces 
maakt mijn hoofd leeg, ik verkeer dan in een soort 
meditatieve staat.”

“Ik vind het belangrijk om goed voor mijn lichaam 
en geest te zorgen. Daarom gebruik ik Dr. Hauschka 
Cosmetica. Niet alleen vanwege de manier waarop 
jullie omgaan met de natuur maar ook omdat mijn 
huid er goed op reageert. De Rozencrème en de  
Bodyolie Moor Lavendel zijn favoriet. Het is fijn om 
zo puur mogelijk te leven.”

www.alegriaviltvacht.nl

Zeg lente en je denkt aan dartelende schapen. Anuska  
de Haas is van jongs af aan dol op deze dieren. Toen  
het 'vachtvilten' haar pad kruiste, raakte ze direct  
geïnspireerd. Het feit dat de schapen nog lekker in  
de weide lopen terwijl hun geschoren vacht wordt 
hergebruikt, vindt ze prachtig. Omdat haar werkwijze 
100 procent natuurlijk en ecologisch is, maakt  
ze niet alleen iets moois voor mensen, maar levert 
ze ook nog een bijdrage aan de natuur.
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Interview12 Column

www.franska.nl 
www.dr.hauschka.com

Goed voor jezelf zorgen. Ik vergeet het nogal eens, 
omdat ik veel teveel wil op een dag. Het enige dat 
ik nooit oversla is het verzorgingsritueel ’s ochtends. 
Heerlijk. Zo krijg ik ook echt zin in de dag.

Even een online magazine beginnen over alles wat je 
bezighoudt. Heel eerlijk? Nooit gedacht dat ik daar 
zoveel tijd mee zou kunnen vullen als ik nu doe. Ik 
heb nogal een brede interesse en hou van heel veel 
dingen. Dat kun je ook wel zien op Franska.nl. Mode, 
design, kunst, eten, koken, nieuwe groenten, reizen, 
schoenen, make-up en parfum, nieuwe verzorgings-
producten, bijzondere wijntjes, het houdt niet op. 
Dus als ik in een stad ben, wil ik zo ongeveer overal 
naar binnen. 

Vooral veel kijken hè? Dat je niet denkt, dat ik overal 
iets koop. Dan zou ik eerst nog even een prijs in de 
loterij moeten winnen… Ik wil gewoon alles zien, 
ter inspiratie. Iemand die voor de eerste keer met 

me meeging zei, ‘Het lijkt wel een wandelclub, in 
plaats van een tijdschrift, waar ik ben komen werken, 
volgende keer neem ik andere schoenen mee, als 
ik met jou ergens heen ga’. Tja, als je veel wilt zien, 
maak je flink wat kilometers. 

Zo liep ik in London ook een keer bij Wholefoods 
market op Kensington High Street binnen. Zie ik 
ineens dat de Wholefoods ook aan huidverzorging 
doet. Stond daar gewoon Dr. Hauschka naar me te 
lachen. Het merk waar mijn beautyredacteur altijd 
zo lovend over was. Ze was nogal kieskeurig, dus ik 
wist zeker dat het goed moest zijn en heb natuurlijk 
meteen een tube oogcrème meegenomen. Ik neem 
dat smeren heel serieus. Iets voor m’n ogen, iets voor 
rond de lippen, de rest van het gezicht, de hals. Elk 
onderdeel heeft z’n eigen aanpak nodig natuurlijk. 
Maar eigenlijk gaat het allemaal automatisch mee in 
m’n ochtendritueel. Lekker voor jezelf zorgen. Heel 
belangrijk. Een ander doet het niet.

“Ik ben al zolang ik mij kan herinneren bezig met 
koken, met sfeer creëren en mensen verbinden. Al-
leen als moeder van drie kinderen zag ik het gewoon 
niet zitten de horeca in te gaan. Natuurlijk had ik 
nooit aan deze mogelijkheid gedacht, maar zoals het 
nu gaat kan ik het ook combineren met mijn gezin. 
Hoewel het evengoed erg druk is!”

“Mijn kookstijl noem ik Vintage Cooking. Ik vind het 
leuk zelf mijn groenten te verbouwen, het zo uit de 
grond te trekken en er iets lekkers van te maken. Ik 
blijf bij de nostalgische bereidingswijze, zoals onze 
moeders en oma’s dat deden: praktisch, gezond en 
creatief. Ik ervaar de natuur heel bewust. De bio-
tuinderij dat is mijn zen-plek. Eén dag in de week ga 
ik samen met mijn zoon van acht oogsten wat er te 
oogsten valt. Het is ongelooflijk hoe je bijna het jaar

rond, van april tot en met november, je eigen eten uit 
de grond kunt halen.”

“Daarom past jullie filosofie, dat alles in harmonie 
dient te zijn met mens en natuur, goed bij mij. Bij alles 
wat we eten en op onze huid smeren vertrouwen we in 
deze tijd vaak op een ander. Terwijl wat we eten en wat 
we op onze huid smeren lang niet altijd gezond is.”

“Ik vind het belangrijk bij alles mijn eigen verant-
woordelijkheid te nemen, daarom ga ik met koken 
terug naar de basis en gebruik ik voor mijn huid 
zoveel mogelijk natuurzuivere cosmetica. Van jullie 
vind ik de Reinigingscrème erg fijn, het maakt mijn 
huid zo lekker schoon en zacht. Mijn beautyritueel 
in de avond zorgt ervoor dat ik mentaal terugscha-
kel en tot rust kom.”

Vanuit het niets een bekende tv-kok? Dat is hoe het 
leven kan gaan als je je hart volgt. Jarenlang werkte 
Sandra Ysbrandy bij de Rabobank, maar in 2008 
gooide ze het roer om door een koksopleiding te volgen. Een docent  
vroeg haar een screentest te doen voor het programma ‘Familiediner’ van de EO  
en de rest is geschiedenis. Inmiddels heeft ze haar kookkunsten ook getoond in  
het populaire zondagmiddagprogramma ‘Life4You’ van Carlo en Irene (RTL4), 
daarna in ‘Thuis op zondag’ (SBS6) en nu in Tijd voor Max.

‘De bio-tuinderij dat 
   is mijn zen-plek’

‘Ik neem dat smeren 
     heel serieus’

Franska Stuy stond 17 jaar aan het roer bij Libelle, nu is 
zij hoofdredacteur van het online magazine Franska.nl. 
 Dat gaat over alles wat Franska zelf leuk, mooi en  
interessant vindt. Van lekker eten tot reizen, van friet  
tot champagne, van mooie verhalen en de psychologie  
van het dagelijks leven tot mode en beauty. 

www.sandraysbrandy.nl
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Make Up Karim Sattar, Styling Ramona Marroquin Hawley, Hairstyling Krista Bruijsten en Fotografie Hannah Lipowsky. 
Groene sleeveless top van vegan zijde - Studio Jux, Handgewoven streepjes rok - Studio Jux, Armbandjes met edelsteen look - OZOM By Barrucci.
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www.dr.hauschka.com www.dr.hauschka.com

Persoonlijke schoonheid
Vanaf nu zal onze internationale 
make-up artist Karim Sattar, in iedere 
Lifestyle, bij een prachtige vrouw haar 
natuurlijke kenmerken benadrukken en 
haar omtoveren tot… zichzelf. In deze 
bijzondere uitgave omtrent onze nieuwe 
make-uplijn Victoria Chaudron (33) uit 
Leiden. Wij vroegen haar: ‘Victoria wat 
maakt jou mooi?’

“Schoonheid betekent voor mij gelukkig zijn met 
mezelf en het leven dat ik leid. Ik zie schoonheid dus 
ruimer dan alleen iemands uiterlijk. Het leven is zo 
ingericht dat iedereen zowel positieve als negatieve 
ervaringen zal meemaken, maar het is aan jou hoe je 
daarmee om gaat. Aandacht geven aan jezelf en aan 
anderen toont iemands ware schoonheid.”

“Ik kies bewust voor de make-up van Dr. Hauschka. 
Ik vind de balans tussen de natuurlijke basis van de 
producten en het gegeven dat het een trendbewust 
merk is erg fijn.”

“Ik vind dat Karim me erg mooi heeft opgemaakt! 
Hij weet precies hoe je jezelf nog mooier kan voelen. 
Ik vond het leuk om te leren hoe je een ‘natural 
business look’ eenvoudig kunt omzetten tot een 
‘glamorous night out look’ en heb dat sindsdien ook 
meermalen gedaan!”

“Ik ontspan vooral door mezelf rust te gunnen. Na 
alle hectiek van de dag vind ik het heerlijk om thuis 
te komen en muziek op te zetten en gewoon even 
op de bank te liggen om al mijn gedachten van de 
dag op een rijtje te zetten. Eigenlijk heel simpel, maar 
altijd effectief!”

“De natuur betekent voor mij de basis van het leven. 
De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben en 
daarom vind ik dat we er ook zuinig mee om moeten 
te gaan. Ik kan erg genieten van de natuur. Ik woon 

Voor Victoria’s make-up heeft Karim  
de volgende producten gebruikt:

• Foundation 02 almond
• Light Reflecting Concealer
• Colour Correcting Powder 
• Blush Duo 01 soft-apricot 
• Eye & Brow Palette
• Eyeshadow Trio 04 sunstone 
• Eye Definer 01 black 
• Volume Mascara 01 black 
• Lipstick 01 rosebay‘Schoonheid 

betekent voor mij 
gelukkig zijn met jezelf’

dichtbij de kust en vind het heerlijk om te fietsen 
door de duinen of uit te waaien langs het strand.”

 “Ik sta nu op een punt in mijn leven dat ik kan zeggen 
dat ik trots ben op mezelf; ik leef gezond, ik ben sterk 
en ik ben financieel onafhankelijk. Kortom, ik geniet 
van elke dag en ik kijk uit naar nieuwe ervaringen en 
mooie momenten.”
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