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“Als je zon brengt in 
het leven van anderen, 
kun je de stralen niet  

weghouden van jezelf.”

happy Summer!

- Sir James Matthew Barrie 

21 juni bereikt de zon het hoogste punt boven de 
horizon. Voor de meesten van ons ook weer vakan-
tietijd. Op reis. De buitenlucht in. Vrijheid. Genie-
ten. Zoveel dingen waar ik blij van word. In deze 
LifeStyle vele ‘Ready for summer-tips’ om je voor te 
bereiden op een lange en stralende zomer.

Een jeugdige uitstraling is niet alleen een kwestie 
van goede genen, las ik laatst op Beautyjournaal.nl. 
Ook datgene waar we wel invloed op hebben, zoals 
een gezonde levensstijl en een positieve levenshou-
ding, spelen een rol. Laat deze zomerse Lifestyle 
daar nu net bol van staan! 

Zo worden wij altijd heel blij van het Happinez 
Festival, waar wij in september voor de derde keer 
aanwezig zijn met make-up workshops. Omdat we 
jou graag willen ontmoeten op één van de leukste 
festivals van het jaar, geven we in deze Lifestyle 
gratis kaarten weg. Ook als je in België woont is dit 
festival zeker de moeite waard om eens te bezoeken. 
Wie goed voor zichzelf zorgt en zich bewust wordt 
van zichzelf, wordt zich ook steeds meer bewust van 

de wereld om zich heen. Bij Dr. Hauschka merken 
we dat een ‘vegan lifestyle’ hot is. In deze Lifestyle 
willen we dan ook graag toelichten wat onze antro-
posofische visie is, en waarom we in veel van onze 
producten gebruik maken van niet alleen heilzame 
planten en mineralen maar ook van wat het dieren-
rijk ons schenkt. Uiteraard houden wij ons verre van 
dierproeven! 

Daar is ook zangeres Jennifer Ewbank blij mee. In 
het interview in ons magazine zegt ze: ‘Ik ben een 
ontzettende dierenvriend en ambassadeur voor het 
WAP (World Animal Protection). Dus voor mij is 
dierproefvrije cosmetica ontzettend belangrijk.’  

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 

Regeneratie 
Handcrème
Intensieve verzorging voor  
de rijpere huid
Regeneratie Handcrème is een 
welkome nieuwkomer binnen de 
regeneratielijn van Dr. Hauschka. 
Met de tijd verliest je huid haar 
elasticiteit, wordt ze droger en 
begint ze rimpeltjes te vertonen. 
Dat geldt zeker voor je handen, 
die je iedere dag intensief gebruikt 
en frequent wast. Vocht is een be-
langrijk onderdeel in de huidver-
zorging. Regeneratie Handcrème 
geeft je handen een zijdezacht, 
glad gevoel en beschermt effectief 
tegen invloeden van buitenaf. Het 
plastic pompje zorgt voor optimale 
bescherming van de hoogwaardige 
formule van de handcrème. Past 
ook nog eens perfect in iedere 
handtas.

Verwenset voor een 
stevige huid
Zo ruikt zomer: naar citroen! 
Citroen geurt niet alleen zomers, 
het is ook een remedie tegen 
cellulitis. In deze verwenset van  
Dr. Hauschka zorgt citroen voor een 
stevige huid. De producten, allen 
30 ml-verpakkingen, ondersteunen 
een optimale werking van de door-
bloeding en stofwisseling, waardoor 
je huid verstevigt. Je start je ritueel 
onder de douche met Douche-
crème Citroen, dankzij de geur van 
verse gemberwortel, citroen en 
citroengras ben je meteen wakker. 
Specifieke lichaamsdelen, zoals je 
armen, benen en billen, geef je extra 
aandacht met een massage met Bo-
dyolie Citroen Lemongrass. Daarna 
smeer je je lichaam in met Bodymilk 
Citroen Lemongrass om te stimule-
ren en te versterken. 

Gezichtslotion, Deodo-
rant, Kweepeercrème…
Mooie mannen
Dr. Hauschka Cosmetica heeft al-
lerlei fijne producten voor de man. 
Zo is de Kweepeercrème de ide-
ale verzorging voor de man na het 
scheren. Het reguleert het vochtge-
halte van je huid. Wist je dat het na 
het scheren ook heel prettig is om 
Gezichtslotion te gebruiken? Voor 
mannen met een geïrriteerde huid 
adviseren we Gezichtslotion Speci-
aal na het scheren over het gezicht 
te sprayen. Gezichtslotion stimu-
leert het zelfherstellend vermogen 
van de huid. Een dag op kantoor 
of een work-out in de sportschool 
vraagt om een deodorant waar je 
op kunt vertrouwen. Deodorant 
Salie Mint werkt langdurig en ver-
frist; salie en toverhazelaar hebben 
een antimicrobiële werking. 

Happinez Festival

Ontdek onze 
nieuwe Make-up 
op het Happinez 

Festival
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Het Happinez Festival behoort nu al tot één van de 
favoriete nazomerevenementen van veel festivalgan-
gers. Logisch; het succesvolle Happinez magazine 
komt tot leven tijdens dit festival. Een feest voor 
iedereen die zich bezighoudt met persoonlijke groei, 
gezondheid en zingeving maar dat vooral wil combi-
neren met beauty, lekker eten en muziek. 

De beste sprekers, yogi’s en meditatieleraren uit 
binnen- en buitenland komen vertellen over geluk, 
innerlijke rust, verandering, inspiratie, troost, ener-
gie en nog zoveel meer belangrijke levensthema’s. 
En als je innerlijk straalt en je helemaal bent op-
geladen, laat je dan bij de stand van Dr. Hauschka 
inspireren. 

Persoonlijke schoonheid, daar draait het om bij  
Dr. Hauschka. Dat betekent dat je als jezelf mag 
stralen. Een natuurlijke look of juist glamoureus. 
Welke make-up kies jij? Tijdens de workshop creëer 
je stap voor stap jouw favoriete look, denk aan Your 

nude, Pure elegance, Effortless beauty, Mysterious 
eyes en Big sensation. Elke stap lichten we toe; van 
de primer tot de finish.

Wat maakt onze make-up zo uniek? Dr. Hauschka 
make-up combineert prachtige minerale kleuren 
met natuurlijke bescherming en huidverzorging. 
Elk product heeft een unieke samenstelling met 
kostbare plantaardige wassen of oliën en heilzame 
plantenextracten. 

Win gratis kaarten!
We willen je graag ontmoeten op het Happinez 
Festival en daarom geven we 2 kaarten  
weg. Doe mee: laat ons weten welk product 
van Dr. Hauschka jouw zomer favoriet is.  
Motiveer je antwoord op onze Facebook wall  
met #drhauschkazomerfavoriet om kans te 
maken op 2 kaarten (t.w.v. €60 per stuk). We 
maken de winnaar bekend via Facebook. 

Dat glamour en bewust leven hand in hand gaan bewijst Dr. Hauschka op 15, 16 en 17 
september tijdens de vierde editie van het Happinez Festival op het sfeervolle eiland 

Fort Voordorp bij Utrecht. Kom ook naar onze stand voor make-up- en huidadvies 
en experimenteer tijdens onze workshops met onze nieuwe make-up. 

Nieuw: 
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Achtergrondverhaal Achtergrondverhaal

Hoe ‘vegan’ is Dr. Hauschka? 

Antroposofische geneeskunde
De mens, zo omschreef Steiner, bestaat uit vier we-
zensdelen. Naast de drie natuurrijken komt daar het 
mensenrijk met het ‘denklichaam’ (ego) bij. Omdat 
we zowel fysiek als energetisch een zijn met de natuur 
gaat de antroposofische geneeskunde ervan uit dat we 
voor onze gezondheid en genezing toegang moeten 
hebben tot geneesmiddelen afkomstig uit deze drie 
natuurrijken.

Onze ingrediënten
Steiner zag destijds ook hoe de mens steeds meer vast 
kwam te zitten in een materialistische manier van 
denken en hoe massaproductie en massaconsumptie 
ervoor hebben gezorgd dat onze mooie planeet niet 
mee kan groeien met onze explosieve wensen. Wat er 
ook voor heeft kunnen zorgen dat we minder bewust 
omgaan met onszelf, elkaar en de dieren. Veel van zijn 
leer gaat er dan ook om hoe we de verbinding met de 
hogere, geestelijke werelden kunnen herstellen, zodat 

we kunnen gaan leven in een wereld in balans. De visie 
van Steiner is al vijftig jaar het DNA van Dr. Hauschka.

Vooral van plantaardige oorsprong
We laten onze filosofie zien, geven eerlijke informatie 
over onze producten en beschrijven hoe deze gemaakt 
worden en waar ze vandaan komen. Onze ingrediën-
ten zijn voornamelijk van plantaardige oorsprong. 
Veel plantaardige substanties helen de huid en bevat-
ten veel antioxidanten. Van het mineralenrijk maken 
we vooral gebruik van parels, zilver en goud voor onze 
intensieve verzorging. Ook het dierenrijk komt met 
geschenken waar we dankbaar gebruik (en dus geen 
misbruik!) van maken om jouw huid zo optimaal mo-
gelijk te kunnen verzorgen.

Een groot deel van onze producten zijn veganistisch. Op onze 
website vind je een lijst met 44 veganistische producten: 
www.drhauschka.nl

www.dr.hauschka.com

Een vegan lifestyle is hartstikke hot. Vandaar dat we bij  
Dr. Hauschka steeds vaker vragen krijgen van veganisten over 
de dierlijke bestanddelen in onze producten. Tijd dus om 
toe te lichten wat onze antroposofische visie is en waarom 
Dr. Hauschka voor een optimale huidverzorging in haar 
cosmetica gebruik maakt van ondermeer bijenwas, 
karmijn, wolvet en zijde. 

Wie goed voor zichzelf zorgt en zich bewust wordt 
van zichzelf, wordt zich ook steeds meer bewust van 
de wereld om zich heen. Logisch dus dat veel meer 
mensen kiezen voor puur, biologisch eten en een ve-
getarische levensstijl. Er zijn echter ook veel mensen 
die nog een stapje verder gaan: deze mensen kiezen 
een ‘vegan lifestyle’.

Bewustzijn van het menszijn
Rudolf Steiner (1861-1925), vader van de antroposo-
fie, en grote inspiratiebron van Rudolf Hauschka, was 
een vegetariër maar was hij ook veganist? De filosofie 
van Dr. Hauschka Cosmetica komt voort uit de antro-
posofie wat zoveel betekent als ‘mens’ en ‘wijsheid’. 
Steiner had een bijzondere visie op hoe de mens zich 
verhoudt tot de drie natuurrijken (het mineralenrijk, 
het plantenrijk en het dierenrijk) en hoe hij zelf bestaat 
uit vier ‘wezensdelen’. 

Mineralen, planten en dieren 
Het mineralenrijk verbond hij met ons fysieke, tastbare 
lichaam. En dan is met name ons skelet het meest ge-
mineraliseerd (dus verhard). De plant is net als de mens 
bezield met levensenergie, die het lichaam (of de plant) 
in zijn functies ondersteunt en stimuleert. Met de plant 
hebben we dus ons etherisch lichaam gemeen. Met het 

dierenrijk hebben we ons astrale lichaam gemeen. Stei-
ner zei dat dieren niet alleen levende wezens zijn, zoals 
planten, maar daarbij ook ‘bezield’ zijn (astraal). Maar 
wat maakt de mens dan zo uniek?

Wat is veganisme?
Veganisten (vegans) streven ernaar af te zien van 
het gebruik van dieren en producten van dierlijke 
herkomst. Naast vlees en vis nuttigen zij ook geen 
zuivelproducten, eieren, honing en andere producten 
van dierlijke oorsprong of met dierlijke ingrediënten. 
Ook bij verzorgingsproducten mijden zij dit, net als 
producten waarvoor dierproeven zijn gedaan.

Dierlijke ingrediënten uitgelicht:
Zijde: 
is een zeer hoogwaardig (en voor de huid voedend) 
bestanddeel en qua eiwitstructuur vergelijkbaar met 
de menselijke huid. Zijdepoeder bestaat uit de fijnge-
malen draad van de cocon van de zijderups. 

Karmijn: 
is een kleurstof afkomstig van de cochenilleluis. Het 
insect leeft alleen op cactusbladeren. Na 120 dagen 
(kort voor het einde van hun natuurlijke levensduur) 
worden de luizen van de cactussen geborsteld en ver-
werkt tot een soort thee waaruit karmijnzuur (voorsta-
dium karmijn) wordt verkregen. 

Bijenwas: 
beschermt de huid en voorziet de huid van een zijde-
zacht laagje. Wij gebruiken Bioland-gecertificeerde bij-
enwas (nog strengere criteria dan voor biocertificatie) 
en garandeert duurzame bijenteelt.

Honingraat: 
ondersteunt de huid om een goede structuur te krijgen 
en te behouden.
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3. Verzorgende Haarolie
De zon doet wat met je haar. Alleen niet altijd wat je 
wil… zo kan het droog en beschadigd raken. Haarolie 
vitaliseert je haar, waardoor het weer zacht en soepel 
aanvoelt, dankzij heilzame planten als kamille, neem 
en rozemarijn. 

4. Concealer binnen handbereik 
Soms lukt het je niet om kringen onder je ogen te 
voorkomen, zelfs niet met Oogcompressen. Onze 
Concealer geeft een mooie natuurlijke dekking en 
camoufleert onregelmatigheden. Heilzame plan-
tenextracten als goudsbloem en sheaboter zorgen 
ervoor dat je huid verzorgd aanvoelt.

Dr. Hauschka LifeStyle

Voor de dorst Dr. Hauschka Gezichtslotions
Lotions zijn een beetje ondergeschoven kindjes in 
beautyland, maar zeker in de zomer 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 tussendoor 
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.

Stralen als de zon, 
       een koud kunstje

21 juni bereikt de zon het hoogste punt boven de horizon. De natuur staat 
in volle bloei, heeft haar bestemming bereikt en kan zich nu in al haar 
pracht laten zien. Jij natuurlijk ook! Met deze ‘Ready for summer-tips’ is 
stralen als de zon een koud kunstje.

Beautytips voor op reis

Tip: Breng de olie aan 
op vochtig haar, leg 
een handdoek over je 
kussen en laat het een 
nacht intrekken. Dag 
erna goed uitwassen.

PS: Gezichtslotion Speciaal is geschikt 
voor de onzuivere, vette huid met grove  
poriën. Brengt overmatige talgproductie weer 
in evenwicht en verzacht de ontstoken huid.

Lichaam
Met dit dagelijkse ritueel bereid je je benen voor op 
een zomer, waarin ze gezien mogen worden: 
• Neem een douche met afwisselend warm en koud 

water om je doorbloeding te stimuleren. 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.

1. Dr. Hauschka Reisverzorgingsset 
Mooi op reis. De buitenlucht in. Natuur opsnuiven. 
Vrijheid. Genieten. Maar voor je huid is het dan hard 
werken. Met deze Reisverzorgingsset heb je altijd een 
zuivere frisse huid, waar je ook bent. Reinigingscrème 
(origineel formaat 50ml), Reinigingsmelk (30ml) en 
Gezichtslotion (30ml). 

2. Verfrissende Oogcompressen
In het vliegtuig of ergens anders op grote hoogte; 
neem Oogcompressen mee. Zo voorkom je een ver-
moeide look. Ogentroost, venkel, kamille en zwarte 
thee vitaliseren de huid rond je ogen. Tip: leg ze van 
tevoren in de koelkast voor extra verfrissing en tegen 
opgezwollen ogen.

1.

3.

2. 4.
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‘Ik wil nog heel lang 
    in dit hulsje wonen’

Ik merk dat ik mensen inspireer omdat ik soms één 
van de eerste ben met bepaalde dingen. Dat heeft 
deels met mijn achtergrond te maken. Ik ben op-
gevoed volgens elementen die nu als hype worden 
gezien. Mijn moeder verbouwde sinds de jaren ’70 
haar eigen tarwegras, maakte haar eigen brandnetel 
thee, brood van tarwekiemen en een originele Nor-
walk slowjuicer uit de VS, ter grootte van een Vespa, 
nam de halve keuken in beslag.

Het was een holistische lifestyle die gaat over meer 
dan voeding alleen en ik grijp er nu op terug met 
mijn eigen gezin. Bijvoorbeeld toen mijn zoon werd 
geboren en ik van de borstvoeding over ging op fles, 
koos ik voor biologische geitenmelkvoeding. Daar-
bij bakte ik boekweitmuffins met amandelmeel in 
plaats van brood te geven. Ik was voor sommigen 

net zo vreemd als mijn moeder toen was met haar 
tarwegrasplantjes in de vensterbank. 

Jezelf goed verzorgen hoort zeker bij een holistische 
lifestyle. De erkenning naar je lijf van binnen en 
buiten heeft te maken met liefde en eigenwaarde. Ik 
wil nog heel lang in dit hulsje wonen, dus zorg ik er 
goed voor. Ik gebruik Dr. Hauschka zolang ik me kan 
herinneren. Het ging bij ons thuis voornamelijk over 
kwaliteitsproducten, of dat nou Dr. Hauschka was, 
biologische voeding of designerstukken. 

Ik vind het heel fijn iets te kopen en op mijn gezicht 
te smeren met de wetenschap dat ik een eerlijk en 
duurzaam product koop. Rozencrème is mijn favoriet. 
Een klassieker en zo mooi en puur gemaakt. Het bevat 
immers hand geplukte rozenblaadjes. Hoe bijzonder! 

www.instagram.com/annalisslife 

nieren, lever en gal zullen je dankbaar zijn voor dit extra 
zetje in de goede richting.  

Citroen smaakt dan wel zuur, maar maakt in ons lichaam 
veel basen aan. Ons lichaam heeft zowel zuren als basen 
nodig. Het komt zelden voor dat er een teveel aan base 
in het lichaam aanwezig is. Veel eten en drinken (denk 
aan koffie, wijn of teveel suiker) maken ons lichaam 
zuur, terwijl we ons het meest energiek voelen als onze 
PH-waarde basisch is. 

In onze cosmetica zorgt citroen voor een stevige huid. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij Citroen Lemongrass 
Bad en Bodyolie Citroen Lemongrass. Beide producten 
hebben een verstevigende werking op het bindweefsel 
en voorkomen daardoor cellulitis. In de zomer heeft 
Citroen Lemongrass Bad een aangenaam verfrissend ef-
fect. In Dr. Hauschka Med Tandpasta Zout Sensitief ver-
hoogt etherische citroenolie de antibacteriële werking. 

Tip: Een minpuntje van citroen is dat het je tandglazuur 
kan aantasten. Drink citroenwater daarom altijd met 
een rietje.

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 gezondheid afhankelijk zijn van de 

natuur. In deze rubriek ieder seizoen aandacht voor een bijzondere 
plant en haar heilzame kwaliteit.

Iedereen kent de citroen; de vrucht is geel als de zon, 
puur ontzettend zuur maar een graag gezien ingre-
diënt in de keuken. Verse citroenschil is lekker in cake, 
koek en groente. Maar… ken je de citroen ook echt? 
Weet jij waar het allemaal precies goed voor is? Want 
dat is de gele krachtpatser namelijk: extreem goed 
voor je gezondheid. 

Een opsomming over de ‘gouden appel’ zorgt ervoor 
dat je met respect naar deze alledaagse vrucht gaat 
kijken, en geïnspireerd raakt eruit te halen wat erin zit. 
Tot de laatste druppel. Citroenen bevatten vitamine 
C, citroenzuur, flavonoïden, B-vitamines, kalk, koper, 
ijzer, magnesium, fosfor, kalium en vezels. Maar wat 
betekent dat allemaal voor jou?

Vitamine C in citroen neutraliseert vrije radicalen; 
schadelijke deeltjes die veroudering en ziekte ver-
oorzaken. Citroen werkt ontstekingsremmend en 
vernietigd allerlei bacteriën. Knijp wat vers citroensap
uit boven een glas water, drink dit als start van de dag 
en je helpt je lichaam de boel van binnen schoon te 
vegen dankzij vitamine C en flavonoïden. Darmen, 

Het is een feestje de Amsterdamse Anna Liss  
te volgen op Instagram; ze ademt een gezonde, 
hippe en inspirerende lifestyle. Met mooie beelden,  
leuke filmpjes en een vleugje humor geeft ze 
haar volgers een kijkje in haar leven als moeder, 
columnist en contributing editor bij Holistik.nl. 
Vroeger als kind voelde ze zich vaak een ‘outcast’ omdat  
ze opgroeide in een gezin met een holistische lifestyle en paleo-  
achtige voeding. Nu is ze een inspirator voor velen. 
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In een favoriet koffietentje spreek ik een kennis die 
ik al tijden niet meer heb gezien. Het onderwerp van 
ons gesprek komt op dieren en de natuur, en dan 
met name op de liefde ervoor. Ze vertelt me dat ze 
snel verder scrollt of zapt zodra ze op Facebook of 
televisie beelden van dierenleed of milieurampen 
tegenkomt. “Ik hou van de natuur, daarom wil ik me 
voor zulke narigheden afsluiten”, legt ze uit. “Het 
geeft me zo’n machteloos gevoel.” Ze vertelt me dat 
ze liever doet alsof al die ellende niet bestaat, het is 
haar manier om ermee om te gaan. 

Je zou dit struisvogelpolitiek kunnen noemen, wat 
een negatieve weerklank heeft maar ik snáp haar 
gedachtegang wel. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
beter reageren op positieve berichtgeving. Laat ge-
lukkige diertjes zien die gered zijn uit een netelige 
positie, in plaats van verschrikkelijke beelden uit 
een megastal. Net aangelegde bossen in plaats van 
afgestorven koraalriffen. Op die manier worden er 
eerder donaties overgemaakt. Het geeft mensen het 

gevoel dat ze een verschil kunnen maken en… dat is 
natuurlijk ook zo. 

Ik ben daarom ook helemaal voor een luxe, bijzonde-
re of extreem hippe uitstraling van groene producten 
Laat als producent zien hoe betoverend je producten 
zijn terwijl ze tegelijkertijd consumenten de kans 
geven bij te dragen aan een positieve verandering in 
de wereld. 

Wie zich interesseert in duurzaamheid komt sowieso 
wel bij de groenste merken zoals Dr. Hauschka te-
recht. Voor alle ‘struisvogels’ is ergens simpelweg blij 
van worden het belangrijkste; duurzaamheid is een 
mooi extraatje, waardoor ze zich uiteindelijk meer 
betrokken gaan voelen. Maar allereerst hebben ze 
iets in handen wat ze eventjes gelukkiger maakt: en 
dat is een niet te onderschatten manier om mensen 
het groene pad op te sturen. Volgens mij zelfs de eer-
ste stap naar een leven waarbij je met je kop uit het 
zand blij de wereld in kijkt en bewuster consumeert.

‘Anderen inspireren  
   begint bij mezelf’

www.jenniferewbank.nl 

‘Struisvogels willen 
 simpelweg ergens  
      blij van worden’

Cintha Rood schrijft al ruim tien jaar voor een aantal 
mooie krantentitels, vakbladen en tijdschriften. Haar 

voorkeur gaat uit naar onderwerpen over de groenste 
kant van leven. Van duurzame modespecials over 

kinderkleding en speelgoed, tot stappenplannen over 
een gezonde, 'groenere' route door de supermarkt.

‘Als jong meisje schreef ik op mijn kamertje mijn liedjes 
op de piano en zong deze voor mijn zwaar behaarde 
publiek, namelijk mijn knuffels. Toen ik ouder werd 
ging ik mijn muziek opnemen, leerde ik produceren 
op de Sound Academy maar de echte vuurdoop kwam 
bij The Voice of Holland (2010). Daar moest ik leren 
entertainen. Dat is echt een vak apart.’

‘Er is nadien veel gebeurd. Dit 
jaar verschijnt mijn nieuwe EP 
(een verkort album); een mix van 
pop en elektronische muziek. Iets 
heel anders inderdaad! Ook ben 
ik mega-enthousiast over Japan, 
waar ze helemaal idolaat van mij 
zijn, en heb ik voet aan de grond 
gezet in België. Ik hoop mensen te 
inspireren met mijn muziek, maar 
dat begint bij mezelf. Ik ben van 
mening dat je pas een ander kunt 
raken op het moment dat je jezelf 
kunt raken.’

Naast muziek ben ik een echt familiemens en geniet 
ik volop van mijn meisje Emily van drie jaar. Natuurlijk 
is het een uitdaging de balans te vinden. De avonden 
probeer ik zoveel mogelijk in te plannen maar overdag 
is het me-time en zorg ik goed voor mezelf. Ik eet ge-
zond, ik doe om de dag aan Pilates en kies bewust mijn 
huidverzorging. De Rozencrème gebruik ik al sinds mijn 
vijftiende, omdat mijn moeder die voor mij kocht.’

‘Wat ik fijn vind van Dr. Hauschka is dat het dierproef-
vrij is. Ik ben een ontzettende dierenvriend en am-
bassadeur voor het WAP (World Animal Protection). 
Dus voor mij is dierproefvrije cosmetica ontzettend 
belangrijk. Daarnaast geloof ik heilig in natuurlijke 
producten en houd ik van jullie nachtverzorging. Het 
is geen dikke vette laag die je opsmeert maar vooral 
gebaseerd op vocht. Mijn laatste nieuwe ontdek-
king is de Gekleurde Dagcreme, die vind ik top! Juist 
omdat ik overdag niet een te dikke laag make-up wil 
dragen maar met deze creme toch het gevoel heb dat 
ik verzorgd voor de dag kom.’

Ze is het dromerige, mooie meisje met een 
engelenstem. Jennifer Ewbank (29),  
bekend door haar deelname in ‘The 
Voice’, heeft zich ontpopt tot volwassen 
vrouw met pit! Ze is toe aan een nieuwe 
fase en zoekt de balans tussen haar 
carrière, gezin en zichzelf. 
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Persoonlijke schoonheid
Leef je persoonlijkheid en schoonheid.  
Iedere vrouw is uniek. Je wezen, je lach, je leven. 
Steeds meer vrouwen ontdekken de nieuwe  
make-up van Dr. Hauschka. Zo ook Mareille Boor uit 
Amsterdam-Noord, die in haar ‘tropenjaren zit’. De 
look die we bij haar hebben gekozen is Your Nude.  
We vroegen haar: ‘Mareille, wat maakt jou mooi?’

“Moeilijke vraag! Ik denk dat als ik ontspannen ben 
dit een positief effect heeft op mijn uitstraling en dat 
ik dan ‘op mijn mooist’ ben. Schoonheid is in mijn 
optiek heel divers; schoonheid kunnen mooie ogen 
en een open uitstraling voor mij zijn. Mensen met een 
sterke persoonlijkheid kan ik ook heel mooi vinden.”

“Zelf zit ik in mijn ‘tropenjaren’. Ik ben moeder van twee 
jonge kinderen, ik heb een baan in het hoger onderwijs 
èn een eigen bedrijf. Ontspanning is dus belangrijk. Ik 
weet dat ik van sporten energie krijg, daarom maak ik 
er tijd voor. Zelf ontspan ik door yoga.“

“Waar ik ook energie van krijg is het plan onze eigen 
woonboot te bouwen; energieneutraal en van duurza-
me materialen. Als we dat kunnen realiseren wordt het 
een tijdje nog drukker maar daarna volgt een oase van 
rust in onze eigen ontworpen en gebouwde woonark.”

“Sinds een jaar gebruik ik Dr. Hauschka. De Oogbal-
sem en de Gezichtslotion zijn mijn favoriet. Jullie 
filosofie spreekt me ook aan. Voor mij draagt de 
natuur bij aan het ‘down to earth’-gevoel. Daarbij is 
er in de natuur altijd wat te zien. Ik geef mijn twee 
jongens graag mee hoe belangrijk de natuur is en dat 
we er zuinig op moeten zijn.”

“Ik vind deze look mooi bij me staan. Zelf grijp ik 
nooit naar foundation omdat ik dan vind dat het al 
snel onnatuurlijk overkomt. Maar met deze foun-
dation oogt het heel naturel. Dus daar zal ik in de 
toekomst zeker vaker gebruik van maken.”

‘Ontspannen 
ben ik op mijn mooist’

Voor Mareille’s make-up hebben we de 
volgende producten gebruikt:

• Foundation (04) hazelnut 
• Concealer (02) chestnut
• Bronzing Powder
• Blush Duo 01
• Lip Gloss 06
• Eye & Brow Palette
• Eyeshadow Trio 04
• Eye Definer 02
• Eye Definer 00
• Volume Mascara 02

Wil jij een keer ons model zijn? Stuur dan een mailtje 
naar redactie@drhauschka.nl zodat we contact met je 
op kunnen nemen.
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