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Winter is het gelukkig niet van de een op andere dag. 
Daar kun je je op voorbereiden. Langzaam aan ver-
kleuren de bladeren aan de bomen. Ieder jaar weer 
verrast het mij hoe prachtig dit is. Het is dan net alsof 
ik vergeten ben hoe mooi de herfst kan zijn. En dan 
de eerste nachtvorst. De eerste echte gure wind. De 
eerste echte langdurige weken dat het weer kwakkelt. 
Dat het donker is als je uit bed komt, naar je werk 
gaat en als je weer thuiskomt. Dat je soms pas weer 
warm wordt na een hete douche of een warm bad. 
Juist op die momenten kun je extra genieten van wat 
de natuur je biedt, en wat we bij Dr. Hauschka Cos-
metica hebben omgezet in een rijk assortiment aan 
verzorgingsproducten.

Hoe voorkom je een winterdip? Sommigen van ons 
worden het liefst pas weer wakker als het lente is. Je 
moet wennen aan de kou, maar je huid ook. In deze 
LifeStyle lees je met welke producten je volop kunt 
genieten van deze tijd van het jaar. De LifeStyle-editie 
van het winterseizoen heeft altijd een feestelijk tintje, 
denk aan de cadeautips en de tips voor je feestmake-
up. Natuurlijk geldt dat ook voor dit nummer. Wij 
hebben voor deze feestelijke tijd van het jaar een 
aantal leuke wintergeschenken geselecteerd met 
productverpakkingen in limited edition design.

Vaak als we naar onszelf in de spiegel kijken zien we 
in het bijzonder wat we niet zo mooi vinden aan ons-
zelf. Vooral vrouwen zijn geneigd dat uit te vergroten. 

Wat dat betreft leren wij veel van onze internationale 
make-up artist Karim Sattar. Hij ziet in iedere vrouw 
wat haar mooi en uniek maakt en op die kenmer-
ken legt hij nu juist de accenten. Na de jarenlange 
Metamorfose als vaste rubriek in ons magazine, leek 
het ons leuk om het eens over een andere boeg te 
gooien. Vanaf nu maakt Karim iemand prachtig op 
en vraagt dan de betreffende persoon: ‘Wat maakt 
jou mooi?’ Achterin zie je het resultaat.

Hopelijk hebben we jou met deze editie van de Life-
style kunnen inspireren, zodat ook jij zin krijgt in de 
winter!

Fijne feestdagen!

Anne de Kooter,
Commercieel Directeur

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!

www.dr.hauschka.com

Voorwoord2

In het hart  
van elke winter 

schuilt een vermoeden 
van lente.

Zin in de winter?

- Kahlil Gibran

3



www.dr.hauschka.com Dr. Hauschka LifeStyle

54

www.dr.hauschka.com

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 

Vernieuwd:  
Bodycrème Rozen
Gladde en fluweelzachte huid
De samenstelling van Bodycrème 
Rozen is vernieuwd. We heb-
ben twee kostbare, verzorgende 
ingrediënten toegevoegd aan de 
harmonieuze samenstelling: can-
delillawas en cacaoboter. Deze 
ondersteunen de verzorgende 
eigenschappen en de romige tex-
tuur van de crème. Het resultaat 
is een gladde en fluweelzachte 
huid. WALA besteedt altijd veel 
zorg aan de ontwikkeling van 
de producten. We bewaken de 
kwaliteit van de grondstoffen en 
verwerken deze volgens strikte 
standaarden. Daarnaast passen 
we de meest recente onder-
zoeksresultaten toe om onze 
producten nog verder te kunnen 
verbeteren. 

Lippenbalsem
Verleidelijk zachte lippen
De huid van je lippen heeft geen 
talgklieren, en dus nauwelijks 
een beschermend vetlaagje. Dat 
kan, zeker wanneer het kouder 
wordt, zorgen voor droge lippen. 
Soms met hinderlijke of pijnlijke 
kloofjes. Onze Lippenbalsem be-
schermt en brengt het natuurlijke 
zelfherstellende vermogen van je 
lippen weer op gang. Je loopt dus 
geen risico dat je ervan afhankelijk 
wordt. Naast diverse fijne, plant-
aardige wassen en oliën, bevat de 
balsem extracten van wondklaver 
en goudsbloem. Verwarm de bal-
sem, voordat je hem aanbrengt 
tussen je vingers. Of gebruik de 
balsem als masker tegen rimpels 
rondom je lippen of rondom je 
neus tegen schraalheid. 

Bodyolie Moor  
Lavendel
Kalmeert en beschermt 
Ben je kouwelijk of gevoelig voor 
weersomstandigheden? Of ben 
je onrustig en val je moeilijk in 
slaap? Ontdek hoe onze Bodyolie 
Moor Lavendel je beschermt en 
kalmeert. De olie biedt een be-
schermend omhulsel voor je huid 
en zintuigen tegen invloeden van 
buitenaf. Het bevat verzorgende 
plantenextracten als olijfolie en 
jojobawas. Het bijzondere ingre-
diënt moor staat centraal in dit 
product. Dit wordt van oudsher 
gewonnen uit mineraalrijke veen-
lagen, wat goed is voor je huid. 
Ook de heilzame eigenschappen 
van akkerpaardenstaart vind 
je terug in de olie, samen met 
paardenkastanje versterkt dit je 
huidfuncties. 

Een coole knipoog 
naar de winter

Feest Look

Teken een groen lijntje op 
de bovenste en onderste 
oog-lidrand, binnen- en 

buitenkant met de Kajal 
Eyleliner 09 green. 

Breng de Eyeshadow Solo 06 aan op 
het bewegend ooglid, van de bin-
nenste ooghoek tot halverwege. Vul 
het resterende deel van het ooglid 
in met Eyeshadow Solo 05.

Voor een frisse en natuurlijke 
uitstraling gebruik je de 

Bronzing Powder vlak onder 
je wenkbrauwen, die feilloos 

overloopt in de blauwe kleur. 

Met de Kajal Eyeliner 04 
soft brown trek je een strakke 
lijn langs de wimpers en laat 
deze bij de buitenste ooghoeken in 
een smalle punt schuin naar boven 
uitlopen, zodat je verleidelijke 
kattenogen krijgt. Ook kun je 
hiervoor de Eyeliner Liquid  
brown gebruiken. 

Voor een krachtige finish 
van je oogmake-up breng je 

Mascara 02 brown aan op je 
bovenste en onderste wimpers. 

Breng de Lipliner aan en daar-
overheen gebruik je de Lipstick 
16 pink topaz. Om de lipstick 
te fixeren, kus je een tissue dat 
overtollige kleur opneemt. Kleur 
daarna opnieuw je lippen in. 

Wat dacht je van een coole look? Dus een 
Kajal Eyeliner voor ‘kattenogen’ en een 
beetje diep staalblauw en dennengroen 
rondom voor een knipoog naar de winter. 
Maar dan wel met warmrode lippen en 
blozende wangen. Onze internationale 
make-up artist Karim Sattar bedacht  
een eenvoudige wintercreatie. 

Prep & prime: Breng als basis Dr. Hauschka Foun-
dation aan. Gebruik indien nodig Concealer. Fixeer 
met Translucent Face Powder Compact. Voor een 
langdurig resultaat breng je deze poeder voor en 
na je foundation aan.

Producten voor jouw winterlook:
• Foundation
• Concealer  

(een tint lichter dan je eigen huidskleur)
• Translucent Face Powder compact 
• Bronzing Powder
• Rouge Powder 04 soft terracotta
• Kajal Eyeliner 04 soft brown
• Kajal Eyeliner 09 green
• Eyeshadow Solo 05 smokey blue
• Eyeshadow Solo 06 shady green
• Mascara 02 brown
• Lipliner 03 soft rosé 
• Lipstick 16 pink topaz 

Dr. Hauschka LifeStyle



Waarom roos en amandel?
De roos is al heel lang het symbool van liefde, schoon-
heid en vreugde. Vanwege haar harmoniserende 
krachten komt de roos voor in bijna alle Dr. Hauschka 
Cosmetica. In vele culturen gold zij zelfs als ‘geschenk 
van de goden’. Vandaar ook de hoofdrol voor de roos 
in de Dr. Hauschka Winter Geschenken. 

Dr. Hauschka heeft voor deze feestelijke tijd van het jaar een aantal leuke winter-
geschenken geselecteerd met productverpakkingen in limited edition design. Zo 
sieren deze winter rode sterren op de verpakkingen van de Bodycrème Rozen, Dou-
checrème Rozen en de Rozencrème. Ook zijn er twee geschenksets, De geheimen 
van de roos en Amandelzacht, in een mooie verpakking met zeep als gratis cadeau. 
Deel de magie van de feestdagen of creëer een speciaal verwenmoment voor jezelf. 

Deel de magie van 
de feestdagen of 

verwen jezelf

Zeep als gratis cadeau
De stijlvolle verpakking van De geheimen van de 
roos en Amandelzacht prikkelen je nieuwsgierig-
heid. De perfect op elkaar afgestemde producten 
in de sets verzorgen je huid en nemen je mee naar 
een rijke wereld aan geuren. De geschenksets zijn 
voorzien van een speciaal cadeau: een rozenzeep en 
een amandelzeep, die exclusief voor Dr. Hauschka 
zijn geproduceerd.

Amandel roept bij velen vooral feestelijke associa-
ties op (sneeuw, kaarslicht, taai taai) maar de meest  
bekende is die van marsepein. De olie van de 
amandel vormt echter de basis in de producten van  
Dr. Hauschka. Je huid neemt de zachte amandelolie 
geleidelijk op en amandel werkt zuiverend.
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Dr. Hauschka Winter GeschenkenDr. Hauschka Winter Geschenken

Geschenkset: 
De geheimen van de roos

1 × Bodycrème Rozen, 145 ml
1 × Rozen Bad 

(speciaal formaat), 30 ml
1 × Rozenzeep, 100 g

Geschenkset: 
Amandelzacht

1 × Bodycrème Amandel, 145 ml
1 × Amandel Bad 

(speciaal formaat), 30 ml
1 × Amandelzeep, 100 g

Producten in limited edition design: 
Bodycrème Rozen 

Douchecrème Rozen 
Rozencrème
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Zuinig zijn op je huid
Voorkom een droge huid 
In de winter ligt een droge huid extra op de loer, 
omdat talgklieren vanaf ongeveer 8 graden minder 
vet produceren. De natuurlijke beschermlaag van je 
huid neemt hierdoor af, terwijl de omstandigheden 
buiten toenemen: wind, kou, regen, sneeuw. Twee 
producten in het bijzonder zijn ideaal in de winter 
en gemixt een gouden duo: 

Rozencrème
Rozencrème is de klassieker van Dr. Hauschka. Of je 
huid nu gevoelig, droog, rood of schilferig is, je hebt 
absoluut baat bij deze rijke, beschermende crème. 
Zij maakt je huid fluweelzacht en bevat natuurlijke 
etherische oliën van de Damasceense roos. 

Gezichtsolie 
Voeg een paar druppels Gezichtsolie toe aan je 
Rozencrème en je huid is beschermd tegen de kou. 
Het bevat geen water en kan dus ook niet op je huid 
‘bevriezen’.

Van top tot teen
Nog meer tips voor de winter
Zomers drink je veel water, maar het is net zo 
belangrijk om in de winter ook veel water te drinken. 
Je bestaat voor circa 70% uit water en je hersenen 
maar liefst voor 85%. Ongemerkt drogen we onszelf 
vaak uit, zeker in de winter. Dat zie je vaak terug 
in een droge huid, die vocht aan je bloedbaan wil 
onttrekken. Vocht = water. Drinken dus! 

Minder kans op winterdip 
Ben je duf in je hoofd? Moeite met concentreren? 
Heb je gevoelens van angst, depressie, prikkel-
baarheid? Drink voldoende water! Je energiepeil 
neemt helemaal grote sprongen vooruit als je dit 
combineert met frisse lucht, beweging en gezonde 
voeding. 

Tijd voor jezelf met Dr. Hauschka 
Neem regelmatig tijd om jezelf extra goed te 
verzorgen of om volledig te ontspannen. Hier 
nog wat fijne producten op een rij om zelf jouw 
perfecte wellness-moment te creëren:

• Wil je iets extra’s doen voor je huid? Hydra-
terend Masker verzorgt de droge en gevoelige 
huid die beschadigd is door invloeden van 
buitenaf intensief. Het masker is ook geschikt 
als dagverzorging of over je dagverzorging 
als extra bescherming tegen de kou. Ideaal 
tijdens wintersport. 

• Voor de doorbloeding doe je je voeten een 
groot plezier met een Salie voetenbad. Dat 
werkt heilzaam bij wintertenen en ijskoude 
voeten. Daarna masseer je je voeten in met 
Deo Voetbalsem voor een weldadig gevoel.

Van binnen naar buiten!
Aan de oplader in de natuur 
Natuurlijk, onder je dekentje op de bank zitten hoort 
erbij in de winter. Maar is het je wel eens opgevallen 
hoe lekker je je voelt als je in het bos hebt gelopen of 
bij een beekje hebt gezeten? Het is alsof je een batterij 
bent en net bent opgeladen. Ook in de winter zorgt 
dagelijks contact met de natuur voor een enorme 
bron aan balans, voeding en een mooie huid. Zo krij-
gen stress en depressie (beiden slecht voor je huid) 
minder kans!

Zo ruikt winter: naar dennennaalden!
Toch iets te koud en nat buiten? Verwen jezelf dan 
met een warm bad. Ook in bad kun je je wanen in het 
dennenbos, dankzij de etherische dennennaaldolie 
van het Winter Bad. Het ondersteunt de doorbloe-
ding van je huid en verwarmt langdurig en intensief. 
De harsachtige dennennaaldgeur kalmeert en zorgt 
voor een vrije ademhaling.
Gebruik: Voeg naar wens 1-3 dopjes Winter Bad toe 
aan een warm ligbad. 

Een nieuw seizoen!
Zo bereid je je huid voor
Jij moet wennen aan de kou, maar je huid ook. 
Moeder Natuur herbergt allerlei schatten die je huid  

 
extra impulsen geven of haar ondersteunen als ze uit 
evenwicht is. Deze ‘schatten’ hebben wij samenge-
voegd in de Herstellende Nacht Conditioner.

Dit is een kuur voor de nacht die de 28-daagse cy-
clus van je huid (waarin het zich volledig vernieuwt) 
ondersteunt. Toverhazelaar, madonnalelie en zilver 
bevorderen de regeneratie van je huid gedurende de 
nacht en reguleren de stofwisseling van je huid. 
Gebruik: Verdeel de inhoud van twee ampullen over 
je gezicht en druk de vloeistof zacht in de huid. Dit 
product helpt je huid te wennen aan de nieuwe om-
standigheden. Voor- en na de kuur adviseren we als 
vetvrije basisnachtverzorging het Nacht Serum. 

Opgepast, de winterdip ligt op de loer. Sommige 
van ons worden het liefst pas weer wakker als 
het lente is. Dr. Hauschka weet wat je kunt doen 
om je uit je winterslaap te houden en je te laten 
genieten van de donkerste tijd van het jaar. 

Zo voorkom je 
je winterdip!
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‘Mensen stralen weer  
na een Dr. Hauschka Behandeling’

“Inderdaad, mijn praktijk ‘Lavendelroos, pure 
schoonheid & welbevinden’ bestaat sinds 2013, 
maar ik ben al 21 jaar schoonheidsspecialiste, 
waarvan 10 jaar Dr. Hauschka Therapeut. Het werd 
alleen te zwaar in combinatie met mijn werk in het 
basisonderwijs. Na een burn-out heb ik de balans 
opgemaakt en toch weer gekozen voor dit vak. Ik geef 
Dr.Hauschka gezichts- en lichaamsbehandelingen. 
Dat geeft zoveel voldoening; mensen stralen weer na 
een Dr. Hauschka-behandeling Ook geef ik regelma-
tig workshops make-up en huidverzorging.”

Dr. Hauschka Cosmetica staat niet alleen bekend om 
de 100% natuurzuivere kwaliteit, de biologische pro-
ducten en het unieke verzorgingsconcept. Schoon-
heidsspecialisten kunnen zich onderscheiden met 
het aanbieden van unieke schoonheidsbehandelin-
gen als Dr. Hauschka Therapeut. Jaarlijks tijdens het 
Dr. Hauschka Congres maakt de jury een therapeut 
van het jaar bekend. Daarbij let de jury op de com-
binatie: passie in het vak en ondernemerschap. De 
kunst van het aanraken staat daarbij centraal, zodat 

het zelfherstellende vermogen van het lichaam im-
pulsen krijgt en de geest kan ontspannen. 

Lea: “Mijn visie? Wanneer je in de spiegel kijkt, zie 
je meer dan alleen een vertrouwd gezicht; hoe je je 
werkelijk voelt neem je ook waar via de signalen van 
je huid, je lippen en je ogen. Zo bekijk ik jou althans. 
Volgens mijn visie is alles met elkaar verbonden; je 
gezicht met je lichaam, je lichaam met je gemoeds-
toestand en je stemming met je uitstraling. Als je 
volledig jezelf kunt en mag zijn, ben je mooi, zowel 
van binnen als van buiten.”

Drie jaar nadat Dr. Hauschka Therapeut Lea 
Bovens haar praktijk nieuw leven inblies, 

kreeg ze dit najaar extra bevestigd dat haar 
keuze de juiste was: Lea mag zichzelf  

Dr. Hauschka Therapeut 2016 noemen. 
Uit ruim 330 therapeuten in Nederland en 

België verkoos de jury haar vanwege haar 
liefde, aandacht, kwaliteit en kennis voor het 
vak. Lea ademt holistische huidverzorging en 

raakt meer dan alleen jouw huid. 

Therapeut 201610 Ode aan Moeder Natuur

Ben je benieuwd naar haar behandelingen en huidadvies? 
Zie: www.lavendelroos.nl. Woon je niet in de buurt van Geulle, 
maar wil je toch een bijzondere Dr. Hauschka-behandeling 
ervaren? Zie: www.dr.hauschka.com/nl_NL/verkoopadressen/
drhauschka-therapeut voor een therapeut in jouw buurt.

Hoewel het liedje O dennenboom anders doet ver-
moeden, is een kerstboom meestal een spar en dus 
geen den. Dat neemt niet weg dat we de dennenboom 
vaak associëren met koude winters, besneeuwde den-
nentakken, warme chocomelk en de feestdagen. 

De den is een veel voorkomende naaldboom en 
bestaat in heel veel soorten en vormen. De naalden 
kunnen, afhankelijk van de soort, 8 tot 25 centi-
meter lang worden. De den verspreidt zich op het 
noordelijke halfrond, denk aan Noord-Amerika en 
Azië. Vooral in koude gebieden zie je hoe bossen met 
dennen domineren, zoals in de bergen en dichtbij de 
noordpool. In Nederland kwam de grove den na de 
laatste ijstijd van nature voor op hoogveen.

De den is erg veelzijdig voor de mens; heel veel on-
derdelen kunnen gebruikt worden. Zo is de den van 

oudsher een belangrijk ingrediënt bij het maken van 
verfverdunner, of terpentine. Maar we beperken ons 
tot die fijne onderdelen van de den waar we een well-
ness-gevoel van krijgen. In het Winter Bad gebruiken 
we de essentiële dennennaaldolie (zie pagina 9). 
Dennennaaldolie heeft een desinfecterende en 
verkwikkende werking. Van de geur kun je heerlijk 
ontspannen. Het kalmeert, bevordert de nachtrust, 
stimuleert het immuunsysteem, helpt bij vermoeid-
heid, vergemakkelijkt de ademhaling en maakt de 
luchtwegen schoon.

Ook kun je van dennennaalden lekkere en smakelijke 
thee maken. Neem een paar handenvol gedroogde 
dennennaalden en breek deze in kleine stukjes. Doe 
dit in een pan met water en breng dit aan de kook. Na 
het koken, nog even een kwartiertje door pruttelen. 
Na het zeven kun je nog wat honing toevoegen voor 
een wat zoetere smaak.

Oh dennenboom
Vroeger was het voor veel mensen normaal om zelf kruiden te plukken en te verwerken tot 
zalven, theeën en hoestsiropen. 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 hoe wij voor onze gezondheid afhankelijk zijn van de natuur. In deze rubriek ieder 
seizoen aandacht voor een bijzondere plant en haar heilzame kwaliteit.

www.dr.hauschka.com

Lea Bovens met international make-up artist Karim Sattar
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Een kijkje op het kerkhof, waar ook Elisabeth Sig-
mund - één van de oprichters van Dr.Hauschka cos-
metica - ten ruste is gelegd, laat zien dat de meesten 
in dit dorpje ruim de 90 waren gepasseerd voordat 
ze het aardse bestaan verlieten. Ik kan het me goed 
voorstellen. Je vindt hier geen tierelantijnen of op-
smuk, maar puurheid. Eckwälden laat goed zien dat 
gezondheid, bewustwording en duurzaamheid voor 
Dr. Hauschka geen hype is waar momenteel goed geld 
mee kan worden verdiend, maar een diep gewortelde 
overtuiging. 

Hier wordt goed zichtbaar dat Dr. Hauschka de aarde 
met respect behandelt en in harmonie met de natuur 
werkt. Voor dag en dauw worden de heilzame planten 
geoogst en wordt het ritme van de natuur toegepast 
om de vitale energieën tot werkzame ingrediënten om 
te zetten. Zo puur mogelijk. Dat geldt voor de verzor-
gings- en cosmeticaproducten. 

Ik wil er niet dankzij een ‘toverdoos’ compleet anders 
uitzien. Ik vind het de kunst om er naturel maar soms 
net iets frisser uit te zien en bij vermoeidheid toch dat 
gezonde blosje op mijn wangen te hebben. En natuur-
lijk ga ik bij een feestje wat meer los qua kleur. Ook 
daarvoor is de cosmetica van Dr. Hauschka ideaal. De 
mooie producten reflecteren de spiegeling van het 
licht op mijn huid. Ook verzorgen deze producten 
mijn huid en zijn ze 100% natuurlijk. Voor mij heel 
belangrijke eisen die ik aan mijn huid en uiterlijk stel. 
En daarom ben ik fan. Want het is Live Green ten top: 
leven met de natuur en dankbaar van haar kracht ge-
bruik mogen maken.

Overtuiging – Glamour – Elegantie – Natuurlijk - Nuchterheid

Column

Zonder de inzet van ervaren cosmeticajournalisten zou Dr. Hauschka Cosmetica een stuk minder  
zichtbaar zijn in de wereld. Daarom vragen we voor iedere LifeStyle aan een beautyjournalist een column  

te schrijven over hun kijk op schoonheid. Ze mogen kiezen uit de vijf bovenstaande steekwoorden.
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Alles groeit op natuurlijk wijze op Bio-
boerderij Landleven van boerin Chonda 
Luring (54) in Onstwedde, een dorp in 
Westerwolde. Samen met haar man Harry 
draagt ze de zorg voor ruim 90 koeien en 
hun jongvee. Heerlijk vindt Chonda het 
als ze tijdens rondleidingen kan vertellen 
hoe alles op het erf gebeurt met respect 
voor- en in harmonie met mens, dier en 
natuur. Niet verwonderlijk dat ook de 
biologische cosmetica van Dr. Hauschka 
deel uitmaakt van haar leefstijl.

‘Leven met de natuur en dankbaar van  
haar kracht gebruik mogen maken.’

13

Sigrid Koeleman – Lamers (48) is ruim 20 jaar journalist. Ze 
gelooft dat geluk in kleine dingen zit, die de natuur je groots 
geeft. De kunst is dat te zien. Daarom startte ze haar eigen 
online Live Green Magazine. Het is haar passie de lezer bewust 
te maken van al het moois dat de natuur ons te bieden heeft.

‘Volgend jaar willen we biologisch-
dynamische melk leveren!’ 

Styling: Ramona Marroquin Hawley voor Studio Jux 
(donkergroene tuniek van vegan zijde) en OZOM By Barucci (zilveren lotus 

ketting). Hair Styling: Krista Bruijsten. Fotografie: Hannah Lipowsky.

Misschien is het niet helemaal eerlijk dat ik gastcolumnist ben. 
Ik ben namelijk een enorme fan van Dr. Hauschka. Al jaren. 

Toen ik twee jaar geleden op uitnodiging naar de bijzondere 
biologisch-dynamische tuin in het Duitse Eckwälden mocht, 

snapte ik direct hoe dat komt. Eckwälden is het kloppende 
hart van Dr. Hauschka. Op bijna 5 hectare grond groeien zo’n 

150 planten waarvan de voedende, heilzame werking voor 
onze huid soms al duizenden jaren bekend is. De sfeer  

in het dorpje is sereen, het straalt pure rust uit.

“Ons melkveebedrijf is sinds vier jaar gecertificeerd 
biologisch. Dat betekent dat we geen kunstmest en 
geen bestrijdingsmiddelen op ons land gebruiken en 
dat we het bodemleven stimuleren en koesteren. De 
natuur is zo 'wijs' en krachtig."

“Het leukste van mijn werk is het helpen bij de geboor-
te van een kalfje. Altijd vind ik het weer ontroerend. 
Kalfjes hebben ook allemaal van die prachtige lange 
wimpers! Verder doe ik de administratie, boekhouding 
en hou ik me o.a. bezig met de gezondheid en vrucht-
baarheid van de koeien. Ook geef ik rondleidingen op 
de boerderij. Sinds we een ronde koepelstal hebben 
voor de koeien, is er extra veel belangstelling.” 

“In onze koepelstal is er veel ruimte voor gehoornde 
koeien. Van nature hebben koeien horens en die heb-
ben ze niet voor niks: ze helpen bij de spijsvertering, bij 
hun mineralenhuishouding en bij de communicatie. 
Wist je ook dat het melk van hoorndragende koeien 

meer levenskracht bevat? Natuurgenezers geven aan 
dat deze melk beter wordt verdragen.” 

“Wij doen regelmatig een cursus, want je bent nooit 
te oud om te leren. Afgelopen winter volgden we 
een cursus voor biologisch-dynamische landbouw. 
Rudolf Steiner, vader van de antroposofie, is daar de 
grondlegger van. Biologisch-dynamische melk bevat 
grotere hoeveelheden essentiële aminozuren en tot 
75% meer antioxidanten. Volgend jaar willen we graag 
biologisch-dynamische melk leveren.” 

“Eerlijk is eerlijk: ik gebruik nauwelijks make-up.  
Alleen voor bijzondere feestjes. Via Live Green Maga-
zine (zie pag. 12) had ik een make over gewonnen van 
jullie make-up artist Karim Sattar. Dat was natuurlijk 
geweldig. Zelf gebruik ik graag de Rozencrème van 
Dr. Hauschka. Dat is mijn grootste favoriet. Dat jullie 
ook biologisch-dynamische producten hebben, ja dat 
schept natuurlijk een band.”

www.livegreenmagazine.nl
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Styling: Ramona Marroquin Hawley voor Ichi (zwarte cocktailjurk met peplum mouwtjes) en Calvin Klein 
(goudkleurige ketting met hanger). Hair Styling: Krista Bruijsten. Fotografie: Hannah Lipowsky
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Wat maakt jou mooi

Vanaf nu zal onze internationale make-
up artist Karim Sattar, in iedere Lifestyle, 
bij een prachtige vrouw haar natuurlijke 
kenmerken benadrukken en haar om-
toveren tot...zichzelf. In deze feestelijke 
editie interieurdesigner Ellen van den 
Broek (55) uit Gouda. Wij vroegen haar: 
‘Ellen wat maakt jou mooi?’

“Schoonheid van binnen gaat om echt jezelf kunnen 
zijn. Ik doe mijn best mijn grenzen aan te geven. Dus 
jezelf zijn gaat ook om het innemen van je eigen 
ruimte en daarbij, soms voor je gevoel, een ander te 
moeten teleurstellen.”

“Ik ben best perfectionistisch; Ik zie alles en beleef 
alles om mij heen heel intens. Voor mijn werk is 
dat heel handig: ik stem mij af op de behoefte van 
de ander en vertaal dat naar een ruimte en interieur 
waar mensen zich thuis en prettig voelen. Maar aan 
de andere kant kan het ook heel intensief zijn om 
zoveel prikkels van buitenaf waar te nemen.”

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

• Concealer 02 beige rosé 
• Foundation 04 hazelnut 
• Translucent Face Powder loose 
• Rouge Powder 04 soft terracotta 
• Eyeshadow solo 05 smokey blue
• Eyeshadow Palet 01 02 light brown  

& 03 soft grey
• Volume Mascara 01 black 
• Lipstick Novum 10 laid-back apricot

‘Schoonheid 
betekent voor mij; 
mezelf kunnen zijn’

“Deze look laat haar mysterieuze 
ogen mooi uitkomen.” 

- Karim

“Dus ik ontspan mij door veel te sporten, vooral in de 
buitenlucht en de natuur. In de sportschool zul je mij 
niet snel vinden. Wel op skeelers, met mijn wandel- of 
hardloopschoenen aan, op de tennisbaan en op de 
mountainbike. In combinatie met gezonde voeding 
en veel water drinken merk ik dat ik van deze leefstijl 
echt energie krijg, en dat mijn huid ervan gaat stralen.”

“Mijn make-up is doordeweeks heel naturel; mas-
cara, blush en een beetje lipgloss. Als ik uitga dan 
mag ik graag uitpakken. Met de make-up van Karim 
zou ik zo naar een feestje kunnen!”
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Lieve lezer,
Genoten van deze Dr. Hauschka Lifestyle?  
Wij hopen het! Ieder seizoen maken we met  
veel enthousiasme een nieuwe editie. 

Vraag jij jezelf af wat jouw huid- 
beeld is? Wil je graag persoonlijk 
huid- en/of (product)advies? Of 
heb jij misschien een bijzondere 
lifestyle die je met ons wilt delen? 
Wil je meer weten over de work-
shops of Dr. Hauschka-behandelingen 
die wij geven? 

Wij helpen je graag! Ook als je tips of een 
compliment hebt voor ons. Mail naar tessa@
drhauschka.nl en je ontvangt snel een reactie. 


