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“Ieder mens heeft behoefte aan zowel  
een innerlijke als een uiterlijke schoonheid.”

Dat zei de in Wenen geboren cosmetologe Elisabeth 
Sigmund (1914-2013). Zij speelde een toonaangevende rol 
in de ontwikkeling van de Dr. Hauschka Cosmetica. Deze 
onconventionele en ondernemingsgezinde persoonlijkheid 
reed op haar brommer naar kloosterbibliotheken in de 
omgeving van Wenen, waar ze uitgebreid materiaal vond 
over heilzame planten (omslagfoto, rond 1935). Deze kennis 
vormde de basis van de door haar ontwikkelde natuurlijke 
cosmetica: “Al mijn cosmetische proeven waren geïnspireerd 
door de geneeskundige vraag: ‘Welke heilzame planten 
zijn goed voor de huid en zorgen ervoor dat zij zichzelf 
kan herstellen.’ ” Haar ideeën werden verder ontwikkeld en 
leven vandaag nog in onze cosmeticaproducten en in de 
Dr. Hauschka Behandelingen.
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In the spotlights: jubileum › 9-13 en 71-73 

› Zorg dragen voor het bijzondere – op onze manier
› We vieren Cultuur in Cosmetica › Vanuit Eckwälden de wereld in  

› Over de hele wereld verbonden door waarden

In the spotlights: Dr. Hauschka Make-up › 108-114
› Mijn nieuwsgierigheid kende geen grenzen

› Als kleur en verzorging samengaan  
› Laat je schoonheid zien › Rood is niet gewoon rood
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6 Het unieke van Dr. Hauschka Cosmetica

Wondklaver (Anthyllis vulneraria) is door zijn regulerende kracht  
één van de meest bijzondere planten bij Dr. Hauschka Cosmetica.
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De twee belangrijkste wetenswaardigheden over 
Dr. Hauschka Cosmetica: 
 › Je huid heeft het vermogen om zichzelf te 

verzorgen en te herstellen. Onze huidverzorging 
neemt deze taak niet over, maar herstelt het 
evenwicht van de totale huid.

 › Producten van Dr. Hauschka bevatten extracten  
van heilzame planten volgens een zorgvuldige 
samenstelling. Onze natuurlijke grondstoffen zijn 
bijna uitsluitend afkomstig van een biologisch-
dynamisch, gecontroleerde teelt, zij hebben het 
Demeter-keurmerk, gecontroleerde percelen uit  
de vrije natuur of van Fair Trade-projecten.

Het gaat om het geheel
Elk ingrediënt is belangrijk, maar we zijn ervan 
overtuigd dat alleen het samenspel van alle 
ingrediënten zorgt voor de bijzondere kwaliteit 
van onze producten. Doordat we jouw huid op 
een holistische wijze benaderen, weten we dat 
versterkende en kalmerende impulsen goed zijn 
voor jouw hele lichaam. Om deze impulsen te 
creëren, bestuderen wij de regeneratiecyclus van je 
huid, waarin cellen zich elke 28 dagen vernieuwen. 

Voor het selecteren van onze ingrediënten, volgen 
wij de kringloop van de teelt, de groei en de oogst en 
kiezen we bij de productie van onze plantenextracten 
en etherische oliën voor ritmische processen. 

Veel kennis over heilzame planten
De kennis over heilzame plantenextracten is 
binnen WALA enorm gegroeid, sinds het begin 
van de zoektocht van Dr. Rudolf Hauschka in 
de jaren ’20. Hij ontdekte een ritmisch procédé 
om geneesmiddelen op een natuurlijke wijze 
zonder conserveringsstoffen te vervaardigen. Nog 
dagelijks putten wij uit deze rijkdom aan kennis 
en groeit onze expertise.

Het werken met heilzame planten – waarmee 
hoofdzakelijk handwerk gemoeid is – en het 
produceren volgens een uniek ritmisch procedé, zijn 
kenmerkend voor de drie productlijnen van WALA: 
WALA geneesmiddelen, Dr. Hauschka Cosmetica 
en Dr.Hauschka Med. Zelfs in onze Eyeshadows en 
Lipsticks worden plantenextracten als wondklaver 
en toverhazelaar verwerkt. Ook hier streven wij naar  
een balans tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid. 

Respect voor  
de wijsheid van  

je huid

Kostbare grondstoffen. Heilzame kennis. 
Vertrouwen op de innerlijke kracht. 

Schoonheid zit in ritme en evenwichtigheid.

Het unieke van Dr. Hauschka Cosmetica
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Dr. Hauschka-oliën en -baden

In het laboratorium van de WALA-parfumeur Olie-extract van rozenbloesems

Pionier in natuurcosmetica
Naast het gebruik van heilzame plantenextracten, maakt Dr. Hauschka ook gebruik van hoogwaardige 
etherische oliën en wassen, kiezelaarde, bronwater, amandelmeel, zijde en mineralen. Onze gehele 
cosmeticalijn draagt het internationale kwaliteitskeurmerk voor echte natuurlijke en biologische cosmetica 
’NATRUE’. Onze producten zijn vrij van chemisch-synthetische conserveringsmiddelen, geur- en kleurstoffen 
en bevatten bovendien geen minerale oliën, parabenen, siliconen en PEG.

Maak kennis met een holistische verzorging. Ervaar het ritme van het leven.

Het unieke van Dr. Hauschka Cosmetica
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De tijd is rijp voor Dr. Hauschka Cosmetica. Voor je huid is het 
lastig om synthetische ingrediënten te gebruiken en te herkennen. 

Dat wist Rudolf Hauschka al in de vorige eeuw. Hij koesterde de 
wens om naast natuurlijke geneesmiddelen een cosmeticalijn te 

ontwikkelen om je huid gezond te houden. Hij bundelde krachten 
met schoonheidsspecialiste Elisabeth Sigmund, die de revolutionaire 
visie had dat je huid het vermogen heeft om zichzelf te verzorgen en 
te herstellen. Samen ontwikkelden ze huidverzorging op basis van 
heilzame plantenextracten. Vijftig jaar later ontdekken steeds meer 
mensen onze natuurzuivere producten, unieke verzorgingsrituelen 

en Dr. Hauschka-behandelingen. 

Passie voor jouw huid – met de 
producten van Dr. Hauschka

Al 50 jaar  
verschil maken
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We vieren Cultuur in Cosmetica
Wie gebruik maakt van onze producten, kan het elke dag voelen:  
het verzorgingsconcept van Dr. Hauschka raakt meer dan alleen  
je huid. De talloze aspecten die deze unieke kwaliteit mogelijk  

maken, vormen samen de Cultuur in Cosmetica van Dr. Hauschka.  
Deze weerspiegelt de permanent geleefde waarden en activiteiten  

van mensen die verbonden zijn met onze cosmetica.

Natuur
Natuurlijke grondstoffen in (voor zover 
beschikbaar) biodynamische kwaliteit en uit 
gecontroleerde wildpluk vormen de basis van 
Dr. Hauschka Cosmetica. Deze komen bij voorkeur 
uit onze WALA-tuin met heilzame planten, van 
onze Demeter Sonnenhof, van wereldwijde 
sociale teeltprojecten en fair trade. NATRUE heeft 
onze producten gecertificeerd als natuurlijke en 
biologische cosmetica. Dankzij onze eigen strenge 
criteria overtreffen we zelfs vaak de richtlijnen van 
deze internationale kwaliteitsnorm. 
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Kennis
Bij de WALA Heilmittel GmbH in Bad Boll 
vervaardigen we onze producten volgens 
farmaceutische normen. Hiervoor combineren 
wij onze uitzonderlijke, sinds 1935 verzamelde 
kennis over heilzame plantenextracten met het 
meest recente wetenschappelijke onderzoek. Elk 
preparaat heeft een bijzondere samenstelling, 
waarin ieder ingrediënt bijdraagt aan de werking.

Processen
We formuleren onze recepturen op basis van een 
diepgaand cosmetisch-farmaceutisch inzicht, 
jarenlange ervaring en grote zorgvuldigheid. 
Ze bevatten samenstellingen met waardevolle 
extracten van heilzame planten, grotendeels met 
de hand bereid. Het was een ingeving van Rudolf 
Hauschka om plantaardige extracten bloot te 
stellen aan de ritmische afwisseling van warmte 
en kou, licht en donker, beweging en rust. 
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Producten
Onze cosmetica neemt de taken van je huid niet 
over, maar helpt haar gericht met versterkende en 
stabiliserende impulsen om haar weer in balans 
te brengen. Hiervoor worden individuele, op 
het huidbeeld afgestemde verzorgingsplannen 
samengesteld. Met de typische vetvrije nacht-
verzorging kan je huid ‘s nachts ademen en 
regenereren. Het uitgebreide assortiment biedt 
een basis- en een speciale verzorging voor gezicht 
en lichaam en voldoet aan de holistische aanpak 
van het merk. 

Gebruik
Even stilstaan in het dagelijks leven. De verbinding 
met de natuur voelen. Dr. Hauschka producten 
bieden rustgevende rituelen en nodigen je uit 
om te luisteren naar je eigen behoeften. Een 
uniek verzorgingsconcept met drie verzorgende 
stappen in de ochtend en in de avond zorgt voor 
een herkenbaar begin en einde van de dag. Met 
op elkaar afgestemde producten begeleidt ons 
holistische verzorgingsconcept Dr. Hauschka-
gebruikers door alle stadia van het leven. 
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Cultuur  
in Cosmetica

1967
2017We vieren

Behandeling
Laat je aanraken, en vergeet even de wereld om je 
heen. Ontspannende schoonheidsbehandelingen 
zijn nauw verbonden met de oorsprong van ons 
merk. Elisabeth Sigmund, medeoprichtster van 
Dr. Hauschka Cosmetica, herkende al vroeg het 
grote belang van de lymfestimulatie. Zachte 
strijkbewegingen en penseel streken stimuleren 
de cellen en activeren het zelfreinigende vermogen 
van het lichaam. Ook vandaag de dag maken ze 
nog deel uit van de behandeling, evenals een 
analyse van het huidbeeld. 

In dit jubileumjaar willen we je kennis laten maken met de diversiteit  
van onze Cultuur in Cosmetica. Wij nodigen je uit om meer te weten te  

komen over de achtergrond, de projecten en de mensen bij Dr. Hauschka. 
Hier in onze Cultuur in Cosmetica-brochure, via onze partners en op  

www.dr.hauschka.com
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Lang voordat het begrip duurzaamheid opkwam, 
stond ons handelen al in het teken van dit begrip. 
Natuurlijke kringlopen en de levenskrachtige pure 
grondstoffen vormen immers de basis voor onze 
producten. WALA kun je zien als een weelderige tuin: 
wij gaan zorgvuldig en verantwoordelijk te werk, 
volgen de ritmes van de natuur, hechten waarde aan 
handwerk en waarderen gezonde compost evenveel 
als een rijke oogst.

Duurzaamheid is heel concreet
Duurzaamheid is bij ons niet zomaar een begrip, het 
is een onmisbaar element voor de kwaliteit van al 
onze producten en dus een alledaags gegeven. 

 › Onze grondstoffen zijn bijna uitsluitend afkomstig 
van een biologisch-dynamische, gecontroleerde teelt, 
van het Demeter-keurmerk, gecontroleerde percelen 
uit de vrije natuur of van Fair Trade-projecten.

 › Wij denken en werken in gesloten kringlopen –  
bijvoorbeeld bij de watervoorziening, bij recycle-

baar verpakkingsmateriaal en bij compostafval na 
een productieproces.

 › Wij ontzien hulpbronnen waar mogelijk: maken 
al jaren gebruik van 100% gecertificeerde 
groene stroom, warmte-terugwinning en van de 
temperatuur van de aarde voor de klimaatregeling. 

De WALA-tuin bestaat echt
Het hart van ons bedrijf wordt gevormd door onze 
bijzondere tuin, die achter ons hoofdkantoor in 
Eckwälden ligt. Op ongeveer 4,5 hectare telen wij 
meer dan 150 verschillende heilzame planten op 
biologisch-dynamische wijze. De roos is voor ons 
net zo belangrijk als het madeliefje. Door velen 
wordt het madeliefje gezien als een eenvoudige 
weidebloem, maar wij beschouwen het als een 
ingrediënt dat de stofwisseling activeert. Wij 
winnen ons eigen zaad en telen hieruit zelf onze 
jonge planten. Tijdens de drukke oogstperiode in 
onze WALA-tuin, helpen collega’s van verschillende 
afdelingen binnen WALA mee.

Een bedrijf als een 
weelderige tuin

Duurzaamheid

Zaaien en oogsten. Respecteren  
en beschermen. Vandaag en morgen.  
Voor elke stap verantwoordelijkheid dragen.
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Compost in de winterse WALA-tuin

Duurzaamheid

Duurzame samenwerkingsverbanden wereldwijd
Wij streven met onze ecologische- en sociale samenwerkingsverbanden ook naar duurzaamheid. Sheaboter, 
bijvoorbeeld, is afkomstig van een biologisch dynamisch Fair Trade-project in Burkina Faso. Onze kostbare 
etherische rozenolie komt onder andere uit Afghanistan. Daar bieden we nu aan meer dan 400 biologische 
boeren een alternatief voor opium landbouw. 

Met deze boeren werken we samen aan een gezonde aarde voor toekomstige generaties.

De wortels van ons bedrijf:  
de WALA-tuin met heilzame planten

De hele wereld groeit in onze WALA-tuin met  
heilzame planten – zoals de zilverkaars uit Noord-Amerika



16 Gezichtsverzorging
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Wanneer je in de spiegel kijkt, zie je meer dan alleen 
een vertrouwd gezicht: je neemt signalen waar via je 
huid, je lippen en je ogen. Je voelt wat goed voor je is 
en hoe je met jezelf en de wereld om je heen in het 
reine kunt komen. 
Zo bekijken wij jou. Volgens onze visie is alles met 
elkaar verbonden; je gezicht met je lichaam, je 
lichaam met je stemming en je stemming met je 
uitstraling. Onze gezichtsverzorging raakt meer dan 
alleen jouw huid.

Huidbeelden in plaats van huidtypes
Wat is je huid toch een flexibel, sterk en tegelijkertijd 
gevoelig orgaan! Je huid laat zich niet zomaar in een 
hokje stoppen. Zo heeft je huid op verschillende 
dagen, seizoenen en levensfasen behoefte aan een 
geschikte verzorging. 

Bij Dr. Hauschka spreken wij daarom van een tijdelijk 
huidbeeld, dat opkomt en weer verdwijnt – in 
plaats van een langdurig huidtype. Je bent dus niet 
het type met ’een droge huid’ of het type met ’een  
gemengde huid’. 

Je neigt naar een bepaald huidbeeld, maar dat hoeft 
niet langdurig hetzelfde te zijn. Iemand kan bijvoor-
beeld door het jaar heen de Kweepeercrème voor  
de normale huid gebruiken en voor de gevoeligere 
periodes kiezen voor de Rozencrème. 

In elke levensfase bieden de kostbare samen-
stellingen, onafhankelijk van het huidbeeld, je huid 
de impuls om zichzelf te herstellen.

Welkom bij je persoonlijke evenwicht.

Natuurlijk mooi, 
effectief verzorgd

Natuurlijk mooi. Authentiek en  
expressief. Puur en levendig.

Je huid weerspiegelt je gezondheid.

Gezichtsverzorging
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Een verzorgingsconcept
volgens het ritme van het leven
Je huid overdag – je huid ’s nachts
Je huid vervult overdag andere taken dan ’s nachts. Overdag is haar activiteit naar buiten toe gericht: zij is 
onze verbinding met de wereld en tegelijkertijd beschermt zij ons. ’s Nachts hoeft ze ons niet te beschermen 
tegen prikkels van buitenaf. Ze keert haar kracht dan naar binnen om te regenereren. Dit ritme ondersteunt 
Dr. Hauschka met een uniek verzorgingsconcept.

Verzorgingsconcept
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Onze basisverzorging voor dag en nacht
De gezichtsverzorging van Dr. Hauschka begeleidt 
je huid 24 uur lang. Ze bestaat zowel ’s ochtends als 
’s avonds uit drie stappen: ’s ochtends heeft de huid 
na de reiniging en versterking een dagverzorging 
nodig die bij haar individuele behoeften past en haar 
beschermt tegen milieu- en weersinvloeden. ’s Nachts 
geniet ze echter van een vetvrije verzorging waarmee 
ze opgelucht kan ademhalen, zich kan herstellen, 
regenereren en vitaliseren. Daarom geven alle 
producten van de nachtverzorging van Dr. Hauschka 
je huid impulsen die haar natuurlijke herstelproces 
ondersteunen, zodat ze er ’s morgens weer heerlijk 
fris uitziet. 

Tijd voor een intensieve verzorging
De intensieve nachtverzorging en de intensieve 
conditioners ondersteunen het 28-dagen-ritme van 
je huid – en dus een hele regeneratiecyclus. Ze geven 
je huid de impuls om op eigen kracht te vernieuwen,  
ze normaliseren de huidfuncties en geven de huid 
haar natuurlijk evenwicht terug.

Jouw extra portie verzorging
Intensief verzorgende producten vormen één tot twee 
keer per week een waardevolle aanvulling op je verzorging 
en gunnen je huid een korte pauze. De dieptereiniging 
met ons Gezichtsdampbad en het Reinigend Masker 
bereiden je huid voor op een verzorgend masker dat 
precies aansluit op de behoefte van jouw huid.

Verzorgingsconcept
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Dr. Hauschka-verkooppunten of je Dr. Hauschka Therapeut  
geven je graag persoonlijk huidverzorgingsadvies.

Normale huid
Blozend, stevig, fijne poriën, niet gevoelig, licht vettige T-zone

Bepaal hier  jouw huidbeeld: www.dr.hauschka.com

Verzorgingsplan volgens huidbeeld
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Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème Gezichtslotion Nacht Serum

Reinigingscrème Gezichtslotion Kweepeercrème

Gezichtsdampbad Reinigend Masker Vitaliserend Masker of  
Verstevigend Masker

Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème Herstellende Nacht Conditioner

Reinigingscrème Gezichtslotion KweepeercrèmeDA
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Vochtarme, droge huid
Fijne poriën, vet- en vochtarm, vroegtijdige rimpelvorming, gespannen huidgevoel, bleke huid

Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème Gezichtslotion Nacht Serum

Reinigingscrème Gezichtslotion Vloeibare Dagcrème en/of 
Rozencrème

Gezichtsdampbad Reinigend Masker
Vitaliserend Masker,

Verstevigend Masker of
Hydraterend Masker

Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème Herstellende Nacht Conditioner

Reinigingscrème GezichtslotionDA
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Vloeibare Dagcrème en/of 
Rozencrème
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Gevoelige, gemengde huid
Roodheid, vettige T-zone, grove poriën, eventueel onzuiverheden, de wangen zijn droog

Gevoelige huid
Roodheid, dun en eventueel permanente roodheid op de wangen en neus, zichtbare adertjes

Verzorgingsplan volgens huidbeeld
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Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème Gezichtslotion Speciaal Nacht Serum

Reinigingscrème Gezichtslotion Speciaal Melissecrème

Gezichtsdampbad Reinigend Masker Kalmerend Masker of
Vitaliserend Masker

Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème

Conditioner Gevoelige Huid of  
Intensieve Conditioner Overgevoelige Huid

Reinigingscrème
Gezichtslotion 

of Intensieve Conditioner  
Overgevoelige Huid

MelissecrèmeDA
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Reinigingsmelk  
(ook als Make-up remover) Gezichtslotion Nacht Serum

Reinigingsmelk Gezichtslotion Rozencrème Light of
Rozencrème

Gezichtsdampbad Reinigend Masker

Reinigingsmelk  
(ook als Make-up remover)

Conditioner Gevoelige Huid of  
Intensieve Conditioner Overgevoelige Huid

Reinigingsmelk
Gezichtslotion 

of Intensieve Conditioner  
Overgevoelige HuidDA
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Kalmerend Masker,  
Vitaliserend Masker of  
Hydraterend Masker

Rozencrème Light of
Rozencrème
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Gemengde huid
Onzuivere T-zone, grove poriën, wordt snel vet, de wangen zijn droog
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Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème Gezichtslotion Speciaal Nacht Serum

Reinigingscrème Gezichtslotion Speciaal Gezichtsolie en  
Vloeibare Dagcrème mengen
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Gezichtsdampbad Reinigend Masker Vitaliserend Masker

Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème

Herstellende Nacht Conditioner, Intensieve Conditioner tot 25  
of Intensieve Conditioner 25+

Reinigingscrème Gezichtslotion Speciaal* Gezichtsolie en  
Vloeibare Dagcrème mengenDA

G
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* Tijdens de intensieve verzorging vervang je de Gezichtslotion Speciaal ’s ochtends door de Intensieve Conditioner tot 25 of Intensieve Conditioner 25+
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Onzuivere, vette huid
Grove poriën, wordt snel vet, onzuiverheden

Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème Gezichtslotion Speciaal Nacht Serum

Reinigingscrème Gezichtslotion Speciaal Gezichtsolie
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Gezichtsdampbad Reinigend Masker Vitaliserend Masker

Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème

Reinigingscrème Gezichtslotion Speciaal* GezichtsolieDA
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* Tijdens de intensieve verzorging vervang je de Gezichtslotion Speciaal ’s ochtends door de Intensieve Conditioner tot 25 of Intensieve Conditioner 25+

Herstellende Nacht Conditioner, Intensieve Conditioner tot 25  
of Intensieve Conditioner 25+

Verzorgingsplan volgens huidbeeld
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Rijpere huid
Verminderde elasticiteit van de huid, rimpelvorming, toenemende droogheid, dunne huid, eventueel permanente roodheid  
op de wangen en neus (zichtbare adertjes), pigmentvlekken door menopauze

* Tijdens de kuur vervang je Gezichtslotion en Regeneratie Serum ’s ochtends door Intensieve Conditioner 40+ of Intensieve Conditioner Menopauze
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Hydraterend Masker

Reinigingsmelk (Make-up remover)
Reinigingscrème
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Herstellende Nacht Conditioner, Intensieve Conditioner 40+  
of Intensieve Conditioner Menopauze

Regeneratie  
Dagcrème

Reinigingscrème Regeneratie Serum*Gezichtslotion* Regeneratie  
Dagcrème

Verzorgingsplan volgens huidbeeld
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Na het reinigen van je gezicht slaakt je huid een 
zucht van verlichting. Reiniging bevrijdt je huid van 
vuil en dode huidcellen en vormt de basis van het 
verzorgingsconcept van Dr. Hauschka. Je huid straalt 
daarna nieuwe frisheid uit en toont dankzij de diepe 
reiniging haar gezonde, frisse teint. 

De reinigingsproducten van Dr. Hauschka zijn vrij 
van tensiden (dit zijn schuimstoffen in een zeep) en 
ondersteunen de eigen activiteit van je huid. Zowel 
’s ochtends als ’s avonds is de Reinigingscrème 
of Reinigingsmelk de reinigende basisverzorging.  

Je huid wordt op milde wijze voorbereid op de 
volgende stappen van het verzorgingsconcept.

Zo haalt niet alleen onze huid opgelucht adem: ook 
wij voelen ons bevrijd en scheppen daarmee de 
voorwaarden voor natuurlijke schoonheid.

Tip 
Gezichtsdampbad en Reinigend Masker zorgen 
aanvullend voor een diepe reiniging van je gezicht 
en zijn geschikt voor alle huidbeelden (zie pagina 47).

Een schone huid lucht op

Reinigen

Meel van de amandel – Prunus dulcis
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Reinigingscrème
verfijnt, vitaliseert en reinigt diep

Reinigingscrème zorgt ervoor dat de huid zuiver en fris 
aanvoelt. Reinigingscrème is een zachte dieptereiniging voor 
alle huidbeelden, voor ’s ochtends en ’s avonds. De crème 
behoudt de natuurlijke hydrolipidenlaag van de huid en bereidt 
haar tegelijkertijd voor op de volgende verzorgingsstappen. 
Goudsbloem, kamille, Sint-Janskruid, wondklaver en amandel 
vitaliseren en reinigen de huid op zachte wijze. De poriën van 
de huid verfijnen. Hoogwaardige heilzame plantenextracten 
onthullen hun reinigende en verzachtende eigenschappen 
dankzij de fijne, romige amandelcrème.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

Gebruik
Maak het gezicht ’s ochtends en ’s avonds goed nat met lauwwarm 
water. Meng 1-2 cm Reinigingscrème met water in de hand tot 
een gladde substantie. Druk de crème met beide handen zacht 
van binnen naar buiten in de gezichtshuid, te beginnen bij het 
voorhoofd. Vermijd het gebied rond de ogen. Maak de handen 
weer vochtig en herhaal de zacht drukkende beweging. Herhaal 
deze procedure meermaals. Niet wrijven – dit is geen peeling. 
Verwijder de Reinigingscrème met een ruime hoeveelheid 
lauwwarm water en maak het reinigingsproces af met koud water. 
Gebruik bij een gevoelige huid alleen lauwwarm water. 

Tip
Dankzij haar reinigende en verzachtende eigenschappen is 
de Reinigingscrème de ideale voorbereiding voor de vetvrije 
nachtverzorging van Dr. Hauschka. 

Ingrediënten
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Meal, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Alcohol, Arachis Hypogaea Oil, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Malpighia Punicifolia Fruit 
Extract, Xanthan Gum, Lecithin, Algin.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Reinigingsmelk
zachte verzorging, make-up remover

Reinigingsmelk verwijdert vuil en make-up van elke huid en 
reinigt haar op een zachte manier. Bij de (over)gevoelige huid 
kan Reinigingsmelk ’s ochtends en ’s avonds als reinigende 
basisverzorging gebruikt worden. De zachte emulsie 
bereidt de huid voor op de volgende verzorgingsstappen. 
Wondklaver, jojoba- en amandelolie zorgen dat de natuurlijke 
hydrolipidenlaag van de huid behouden blijft. 

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden- als make-up remover.

Gebruik
Reinigingsmelk ’s ochtends en ’s avonds gelijkmatig op de 
vochtig gemaakte gezichtshuid aanbrengen en verwijderen 
met water, een cosmeticasponsje of een warme, vochtige doek. 
Verwijder oogmake-up met een vochtig wattenschijfje en een 
beetje Reinigingsmelk.

Tip
Voor een bijzonder zuiverende reiniging adviseren we na het 
verwijderen van make-up de Reinigingscrème te gebruiken. 

Ingrediënten
Aqua, Alcohol, Anthyllis Vulneraria Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Glycerin, Lactobacillus/Oat/Rye/
Wheat Seed Extract Ferment, Cetearyl Alcohol, Bentonite, Lecithin, Xanthan Gum, 
Hydrolyzed Wheat Gluten, Parfum*, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën



26 Versterken

Je huid weerspiegelt niet alleen je innerlijk, maar 
ook jouw persoonlijke contact met de buitenwereld:  
zij beschermt je tegen temperatuurschommelingen 
en stuurt via aanrakingen prikkels door. Dit zijn 
slechts enkele taken waarbij je huid ondersteuning 
kan gebruiken. 
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. De 
tweede stap in het verzorgingsconcept is een 
kort, maar effectief verzorgingsritueel. Heilzame 

plantenextracten, als toverhazelaar en wondklaver, 
activeren de stofwisseling van je huid. Deze vetvrije 
samenstelling laat je huid ademen en zorgt voor een 
gezonde teint. Vertrouw op je eigen kracht, bereid je 
huid mild en effectief voor op de aansluitende dag-  
of nachtverzorging. 

Tip
Dr. Hauschka Gezichtslotions zijn ook geschikt als 
oppepper tussendoor, als verfrissing op warme dagen, 
als fixatie voor de make-up en als aftershave voor de 
mannelijke gebruiker.

Als je huid ondersteuning  
nodig heeft
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Gezichtslotion
versterkt, hydrateert en vitaliseert je huid

Gezichtslotion stimuleert het zelfherstellend vermogen van de 
huid op een zachte manier. Het zorgt voor een rozige teint met 
een frisse uitstraling. Gezichtslotion is de ideale versterkende 
basisverzorging voor de normale, droge, gevoelige huid en 
de huid die behoefte heeft aan regeneratie. Toverhazelaar en 
wondklaver bevorderen de stofwisseling van de huid en zorgen 
voor een frisse, vitale uitstraling. Gezichtslotion reguleert de 
vochtbalans en stimuleert het zelfherstellende vermogen van 
de huid. 

Huidbeeld
Voor de normale, droge en gevoelige huid.

Gebruik
Spray Gezichtslotion ’s ochtends en ’s avonds na de reiniging op 
het gezicht en de hals en druk de lotion zacht in. 

Tip
Mannen adviseren we na het scheren de vitaliserende Gezichts-
lotion te gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Anthyllis Vulneraria Extract, Alcohol, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, 
Parfum*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Citral*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Gezichtslotion Speciaal
verstevigt en kalmeert de vette, 
onzuivere huid en brengt haar in balans

Gezichtslotion Speciaal stimuleert het regeneratievermogen 
van de huid op een zachte manier. Het zorgt voor een rozige 
teint met een frisse uitstraling en is de ideale versterkende 
basisverzorging voor de onzuivere, vette huid met grote poriën. 
Wondklaver, goudsbloem en Oost-Indische kers brengen 
overmatige talgproductie weer in evenwicht en verzachten 
de ontstoken huid. Gezichtslotion Speciaal reguleert de 
vochtbalans en stimuleert het zelfherstellende vermogen van 
de huid.

Huidbeeld
Voor de onzuivere, vette of gemengde huid met grove poriën.

Gebruik
Spray de vetvrije lotion ’s ochtends en ’s avonds op het gezicht 
en de hals. Druk de lotion zacht in. 

Tip
Mannen met een geïrriteerde huid adviseren we Gezichtslotion 
Speciaal na het scheren op het gezicht te sprayen. 

Ingrediënten
Aqua, Alcohol, Anthyllis Vulneraria Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem Extract, Aesculus Hippocastanum Bark Extract, 
Echinacea Pallida Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Bellis Perennis 
Flower Extract, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Lactic Acid.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Versterken
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Bescherming voor de hele dag

Kou, hitte, regen, sneeuw, stress en andere invloeden 
van buitenaf – overdag krijgt je huid veel te verduren. 
Daarom heeft zij goede bescherming nodig. Het is  
de derde verzorgingsstap, dat jouw ochtendritueel, 
na de reiniging en de versterking, compleet maakt. 

Daarvoor heeft Dr. Hauschka een dagverzorging 
ontwikkeld. Heilzame plantenextracten activeren de 
natuurlijke vochthuishouding. Terwijl geselecteerde 
etherische oliën en wassen, een beschermende laag 
op je huid vormen, zonder de ademhaling van je huid 
te belemmeren. Onze dagverzorging is veelzijdig. 
Afhankelijk van de levensfase waarin je je bevindt 
en welk huidbeeld je op dat moment hebt, geven 
de kostbare samenstellingen van ingrediënten je 

huid impulsen om zichzelf te herstellen. Voor een 
egale, licht gebruinde teint, adviseren we aanvullend 
het gebruik van Gekleurde Dagcrème of Bronzing 
Fluid. Kleine onzuiverheden werk je weg met de 
camouflerende Coverstick.

Verwen je huid met de verzorging die zij verdient. 
Begin de dag met een ontspannen en beschermd 
gevoel.

Tip 
Een overzicht van alle huidbeelden en de bijbehorende 
verzorgingsprogramma’s vind je vanaf pagina 20.  
De ideale dagverzorging voor de rijpere huid vind je 
onder Regenererende Verzorging (vanaf pagina 50).
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Gezichtsolie
brengt de vette, onzuivere huid in balans

Gezichtsolie geeft duidelijke signalen af aan de huid, namelijk 
dat de huid minder vet moet produceren. Bij regelmatig gebruik 
vindt de huid haar natuurlijke balans en schoonheid terug. 
Wortel, amandelolie, wondklaver en neem verzorgen de huid 
regelmatig en verminderen onzuiverheden. De kostbare olie-
extracten helpen de talgproductie van de huid te normaliseren, 
waardoor de poriën minder zichtbaar worden. 

Huidbeeld
Voor de vette, onzuivere huid met grove poriën.

Gebruik 
’s Ochtends, na het reinigen en het versterken, gelijkmatig 
over het gezicht, de hals en eventueel het décolleté verdelen. 
In combinatie met een paar druppels Gezichtsolie is Vloeibare 
Dagcrème de ideale verzorging voor de gemengde huid. Meng 
beide producten in je handpalm en breng ze aan (vermijd het 
gebied rond je ogen). Als vetvrije basisnachtverzorging adviseren 
we na de reiniging en de versterking een Dr. Hauschka Serum te 
gebruiken. De Intensieve Nachtverzorging en Conditioners kun 
je gedurende 28 dagen gebruiken om je huid een herstellende 
impuls te geven. 

Tip
Gezichtsolie gemengd met de dagelijkse dagverzorging zorgt 
voor extra bescherming tegen kou of warmte voor elke huid. 

Ingrediënten
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Arachis Hypogaea Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Hypericum 
Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Triticum Vulgare Bran Extract, Parfum*, Linalool*, 
Citronellol*, Citral*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Limonene*, Eugenol*, 
Benzyl Salicylate*, Lecithin, Theobroma Cacao Seed Butter. 
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Vloeibare Dagcrème
stimuleert en hydrateert de droge huid

Vloeibare Dagcrème geeft de huid een stralende teint. 
De lichtromige emulsie, op basis van hoogwaardige 
plantenextracten en oliën, stimuleert de natuurlijke vet- en 
vochthuishouding van de huid en maakt haar rozig en zacht. 
Voor de droge huid is deze crème de ideale verzorging voor 
overdag. Zelfs een vermoeide, doffe huid wordt weer vitaal en 
stralend mooi. Wondklaver, toverhazelaar en wortel vitaliseren 
en verfrissen de huid. Plantaardige oliën en olie-extracten 
brengen de vethuishouding van de huid in balans.

Huidbeeld
Voor de vochtarme, droge, gemengde huid.

Gebruik
’s Ochtends. na het reinigen en het versterken, gelijkmatig 
over het gezicht, de hals en eventueel het décolleté verdelen. 
In combinatie met een paar druppels Gezichtsolie is Vloeibare 
Dagcrème de ideale verzorging voor de gemengde huid. Meng 
de twee producten in je handpalm en breng ze aan (vermijd het 
gebied rond je ogen). Vloeibare Dagcrème is een geschikte basis 
voor je make-up. Als vetvrije basisnachtverzorging adviseren 
we na de reiniging en versterking van je huid een Dr. Hauschka 
Serum te gebruiken. De Intensieve Nachtverzorging en 
Conditioners kun je gedurende 28 dagen gebruiken om je huid 
een herstellende impuls te geven. 

Ingrediënten
Aqua, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Alcohol, Hamamelis 
Virginiana Bark/Leaf Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit 
Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Arachis Hypogaea Oil, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Glycerin, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Lecithin, Triticum Vulgare Bran Extract, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Parfum*, Limonene*, Linalool*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, 
Geraniol*, Citronellol*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Algin, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Dagverzorging
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Kweepeercrème
verfrist en beschermt

Kweepeercrème heeft een verfrissende en beschermende 
werking. Hij beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf 
en reguleert haar vochtbalans. Voor de normale, probleemloze 
huid is Kweepeercrème de ideale dagelijkse verzorging. De 
beschermende en tegelijk doorlatende kweepeerwas vormt 
een beschermlaagje op de huid en houdt het vochtgehalte op 
peil. Kweepeer, jojoba, abrikoos en avocado versterken de huid. 
Kweepeercrème verenigt kostbare oliën, wassen en extracten 
van heilzame planten in een evenwichtige samenstelling naar 
het voorbeeld van de natuur. 

Huidbeeld
Voor de normale huid.

Gebruik 
’s Ochtends, na het reinigen en het versterken, gelijkmatig 
over het gezicht, de hals en eventueel het décolleté verdelen. 
Kweepeercrème is een geschikte basis voor je make-up. Als 
vetvrije basisnachtverzorging adviseren we na de reiniging en de 
versterking een Dr. Hauschka Serum te gebruiken. De Intensieve 
Nachtverzorging en Conditioners kun je gedurende 28 dagen 
gebruiken om je huid een herstellende impuls te geven.

Tip
Als je huid in de overgangstijd en in de winter extra vocht nodig 
heeft, kan de Vloeibare Dagcrème onder de Kweepeercrème 
worden aangebracht. 

Ingrediënten
Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Pyrus Cydonia 
Seed Extract, Alcohol, Daucus Carota Sativa Root Extract, Glycerin, Butyrospermum 
Parkii Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Cetearyl Alcohol, 
Persea Gratissima Oil, Althaea Officinalis Leaf Extract, Simmondsia Chinensis Seed 
Oil, Cera Alba, Pyrus Cydonia Peel/Fruit Cera, Lysolecithin, Bentonite, Hamamelis 
Virginiana Bark/Leaf Extract, Parfum*, Citral*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, 
Linalool*, Eugenol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Melissecrème
brengt de gevoelige, gemengde huid in balans

De harmoniserende Melissecrème kalmeert en herstelt de 
natuurlijke balans van de gevoelige, gemengde huid. Melisse 
is opgebouwd als een gecentreerde plant, die de huid een 
extra stimulans geeft om haar balans terug te vinden. Vette 
gedeelten van de huid worden weer mat en zuiver, droge 
plekken krijgen een hydraterende verzorging. Melissecrème is 
de ideale dagverzorging voor de gevoelige, gemengde huid, die 
snel droog, vettig en rood wordt. Tapiocazetmeel zorgt voor een 
egale, matte teint. Melisse, madeliefje, wondklaver, toverhazelaar 
en wortel kalmeren de onrustige huid en brengen haar in balans.

Huidbeeld
Voor de gevoelige, gemengde huid.

Gebruik
’s Ochtends, na het reinigen en het versterken, gelijkmatig 
over het gezicht, de hals en eventueel het décolleté verdelen. 
Melisscecrème voelt aangenaam aan en is een geschikte basis 
voor je make-up. Als vetvrije basisnachtverzorging adviseren 
we na de reiniging en de versterking een Dr. Hauschka Serum te 
gebruiken. De Intensieve Nachtverzorging en Conditioners kun 
je gedurende 28 dagen gebruiken om je huid een herstellende 
impuls te geven.

Tip
Melissecrème verzacht en matteert de gevoelige, gemengde 
huid. Door het matterende effect is deze crème ook een ideale 
basis voor make-up.

Ingrediënten
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Alcohol, Glycerin, Manihot Utilissima Starch, 
Cocos Nucifera Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem 
Extract, Arachis Hypogaea Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus Armeniaca 
Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Bellis Perennis Flower Extract, Tropaeolum 
Majus Flower/Leaf/Stem Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Cetearyl 
Alcohol, Triticum Vulgare Bran Extract, Daucus Carota Sativa Root Extract, Parfum*, 
Citral*, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Linalool*, Hectorite, Lysolecithin, 
Xanthan Gum, Coco-Glucoside, CI 77947.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Dagverzorging
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Rozencrème Light
hydrateert, harmoniseert en verzacht

Rozencrème Light beschermt de huid tegen invloeden van 
buitenaf en geeft de huid een verfijnde, egale teint. Deze crème 
is de ideale dagverzorging voor de gevoelige en voor de normale, 
droge en geïrriteerde huid. De samenstelling van heilzame 
plantenextracten als rozen, heemst en wondklaver versterkt 
de huid en geeft haar nieuwe energie. Kostbaar rozenwater, 
rozenbloesemwas en extracten van de roos stabiliseren en 
vitaliseren de huid. Avocado, heemst, sesam- en amandelolie 
houden het vochtgehalte van de huid op peil. De stimulerende 
eigenschappen van de roos zorgen voor een prettig gevoel op 
de huid. 

Huidbeeld
Voor de gevoelige huid.

Gebruik 
’s Ochtends, na het reinigen en het versterken, gelijkmatig 
over het gezicht, de hals en eventueel het décolleté verdelen. 
Rozencrème Light is een geschikte basis voor je make-up. Als 
vetvrije basisnachtverzorging adviseren we na de reiniging en de 
versterking een Dr. Hauschka Serum te gebruiken. De Intensieve 
Nachtverzorging en Conditioners kun je gedurende 28 dagen 
gebruiken om je huid een herstellende impuls te geven.

Tip
Vooral in de winter heeft de huid behoefte aan extra verzorging. 
Dan is de rijkere Rozencrème geschikt.

Ingrediënten
Aqua, Sesamum Indicum Seed Oil, Alcohol, Althaea Officinalis Root Extract, 
Rosa Damascena Flower Water, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Cetearyl Alcohol, Bentonite, Cera Alba, Helianthus Annuus Seed Oil, Persea 
Gratissima Oil, Lysolecithin, Rosa Canina Fruit Extract, Triticum Vulgare Bran 
Extract, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Limonene*, Citral*, Farnesol*, Eugenol*, Xanthan Gum, Rosa Damascena Flower Cera.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Rozencrème
rijke, verzorgende dagcrème

Rozencrème is dé klassieker van Dr. Hauschka Cosmetica en 
bevat alle aspecten van de roos. Zij verzorgt en beschermt 
de droge, gevoelige huid en de huid met een neiging tot 
roodheid en verwijde adertjes (couperose). Kostbare extracten 
van edelrozen en wilde rozenbottels omhullen de huid en 
ondersteunen het zelfherstellende vermogen. Sheaboter, 
rozenbloesemwas en avocado-olie voorkomen uitdroging 
van de huid. Rozen, heemst en sint-janskruid versterken de 
huid en geven haar nieuwe energie. Rozencrème heeft een 
harmoniserend effect op de vet- en vochtbalans van de huid. 
Met Rozencrème krijgt de huid een verzorging die de kracht en 
de zachtheid van de roos in zich verenigt. 

Huidbeeld
Voor de droge, gevoelige en rijpere huid.

Gebruik 
’s Ochtends, na het reinigen en het versterken, gelijkmatig 
over het gezicht, de hals en eventueel het décolleté verdelen. 
Rozencrème is een geschikte basis voor je make-up. Als vetvrije 
basisnachtverzorging adviseren we na de reiniging en de 
versterking een Dr. Hauschka Serum te gebruiken. De Intensieve 
Nachtverzorging en Conditioners kun je gedurende 28 dagen 
gebruiken om je huid een herstellende impuls te geven. Bij een 
rijpere huid adviseren we aanvullend producten uit de speciale 
regeneratielijn van Dr. Hauschka.

Tip
Als ideale aanvulling voor de huid die neigt tot droogheid 
adviseren we het Hydraterend Masker te gebruiken. Dankzij de 
kostbare plantaardige oliën en wassen wordt de huid voelbaar 
verzorgd – voor een ontspannen, zacht gevoel.

Ingrediënten
Aqua, Arachis Hypogaea Oil, Cera Alba, Althaea Officinalis Root Extract, Rosa Damascena 
Flower Water, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Butyrospermum Parkii 
Butter, Sorbitan Olivate, Persea Gratissima Oil, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Parfum*, 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Limonene*, Citral*, Farnesol*, Benzyl Alcohol*, 
Eugenol*, Rosa Damascena Flower Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Copernicia 
Cerifera Cera, Zinc Sulfate, Lecithin, Rosa Damascena Flower Cera.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Dagverzorging
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Bijna 90 procent van onze indrukken nemen we waar 
met onze ogen. Onze ogen kunnen informatie in een 
bliksemflits verwerken en doorgeven. Maar ook hun 
expressievermogen is indrukwekkend. We kunnen ze 
omschrijven als de spiegel van onze ziel. Ze lachen, 
vragen, verbazen en huilen. Maar hun continue inzet 
kan ook zeer vermoeiend zijn. Als daar ook nog 
vuildeeltjes, droge verwarmingslucht, slaaptekort of 
lange werkuren achter de computer bijkomen, dan is 
het gebied rond je ogen al snel geïrriteerd. De huid 
raakt vermoeid en overprikkeld en heeft de juiste 
bescherming nodig. 

Met de oogverzorging van Dr. Hauschka verwen 
je het gebied rond de ogen op weldadige wijze. De 
producten bevatten geen oliën die over je huid uit 

kunnen lopen en mogelijk in je ogen terecht kunnen 
komen. De samenstelling van geselecteerde heilzame 
plantenextracten, verzorgende plantaardige oliën en 
versterkende wassen, verfrissen en vitaliseren de huid 
rond je ogen. 

Oogcompressen kalmeren, wondklaver geeft rust en 
bijenwas beschermt de tere huid rondom je ogen. Wie 
veel achter de computer zit of contactlenzen draagt, is 
blij met verkoelende Oogcompressen, die vermoeide 
ogen vitaliseren en nieuwe frisheid geven.
Geniet van een ontspannen moment.

Tip
Breng de oogverzorging vóór de dagverzorging aan, 
zodat deze optimaal kan werken. 

Voor elk moment van de dag

Oogverzorging
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Oogcrème
verfijnt dunne lijntjes en rimpeltjes

Oogcrème zorgt dat de huid rond de ogen bijzonder 
soepel blijft aanvoelen. De hydraterende crème met zijn 
egaliserende werking is de ideale aanvulling voor het 
dagelijkse huidverzorgingsprogramma voor elk huidbeeld. 
De gevoelige huid rond de ogen is bijzonder kwetsbaar en er 
kunnen gemakkelijk rimpeltjes ontstaan door een vochttekort. 
Rozenwater, ananas, heemst en goudsbloem verfrissen, 
hydrateren en zorgen voor een kalmerend effect. Met name de 
werkzame, plantaardige oliën uit avocado, macadamianoten en 
duindoorn beschermen de huid rond de ogen en zorgen ervoor 
dat de huid ontspannen en glad aanvoelt. 

Huidbeeld
Voor elk huidbeeld.

Gebruik
Doe ’s ochtends, na het reinigen en het versterken, een kleine 
hoeveelheid op de top van de ringvinger en zachtjes van binnen 
naar buiten op de huid rond de ogen aanbrengen. De lichte 
crème wordt snel door de huid opgenomen en is ook geschikt 
voor onder je oogmake-up. Oogcrème is door oogartsen getest 
en geschikt voor mensen die contactlenzen dragen.

Ingrediënten
Aqua, Persea Gratissima Oil, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Alcohol, 
Ananas Sativus Fruit Extract, Althaea Officinalis Leaf Extract, Cera Alba, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Arachis Hypogaea Oil, Hectorite, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Rosa Damascena Flower Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Lysolecithin, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Mangifera Indica 
Seed Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, 
Chondrus Crispus Extract, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Xanthan Gum, Sodium 
Stearoyl Lactylate, Parfum*, Geraniol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Oogcompressen
verfrissende compressen, kalmeren vermoeide ogen

Oogcompressen zijn geschikt voor elk huidbeeld en laten de 
ogen weer stralen. Zij zijn speciaal afgestemd op de behoeften 
van de gevoelige huid rond de ogen. Ogentroost, venkel, kamille 
en zwarte thee versterken, vitaliseren en verfrissen de huid rond 
de ogen. Oogcompressen zijn een weldaad voor overbelaste en 
vermoeide ogen. Het kalmerende effect is ook aangetoond bij 
wallen onder de ogen en jeukende ogen. 

Huidbeeld
Voor elk huidbeeld.

Gebruik 
Open een verpakking door het lipje te verwijderen. Doordrenk 
een wattenschijfje met de inhoud ervan. Trek de boven- en 
onderkant van het wattenschijfje van elkaar, leg ze op de 
gesloten ogen en laat de lotion ongeveer tien minuten inwerken. 
Oogcompressen zijn door oogartsen getest en geschikt voor 
mensen die contactlenzen dragen. 

Tip
Geschikt voor mensen die een bril of contactlenzen dragen,  
voor mensen die last hebben van hooikoorts of die iedere dag 
achter de computer werken. 

Ingrediënten
Aqua, Euphrasia Officinalis Extract, Foeniculum Vulgare Seed Extract, Alcohol, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Geraniol*, Citronellol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Oogbalsem
kalmeert, verzorgt en beschermt

Oogbalsem zorgt voor een zacht beschermlaagje rond de ogen. 
De beschermende verzorging met Oogbalsem werkt intensief 
voor elk huidbeeld. De gevoelige en zeer dunne huid rond de 
ogen is bijzonder kwetsbaar en er kunnen gemakkelijk rimpeltjes 
ontstaan door een tekort aan vocht. Wortel, wondklaver, neem, 
bijenwas, cacaoboter, zijde en abrikozenpitolie versterken de 
gevoelige huid rond de ogen. Oogbalsem maakt haar gladder 
en beschermt haar tegen invloeden van buitenaf. 

Huidbeeld
Voor elk huidbeeld.

Gebruik
’s Ochtends, na het reinigen en het versterken, een kleine 
hoeveelheid (zo groot als een rijstkorrel) aanbrengen op de 
huid rond de ogen. Wrijf hiervoor de balsem tussen de toppen 
van de ringvingers en druk deze zacht in de huid rond de ogen, 
van binnen naar buiten. 

Tip
Oogbalsem is vooral geschikt tijdens het koude jaargetijde ter 
bescherming tegen extreme weersinvloeden. 

Ingrediënten
Ricinus Communis Seed Oil, Arachis Hypogaea Oil, Cera Alba, Daucus Carota Sativa 
Root Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Theobroma Cacao Seed Butter, Hypericum Perforatum 
Flower/Leaf/Stem Extract, Serica Powder, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Melia 
Azadirachta Leaf Extract, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*, 
Citral*, Eugenol*, Farnesol*, Lecithin.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën



37Lippenverzorging

Onze lippen weerspiegelen onze gevoelens. Een 
stralende lach is zonder de uitdrukkingskracht 
van onze lippen ondenkbaar. Volle, soepele 
lippen zijn vaak het toonbeeld van sensualiteit en 
schoonheid. Tijdens een liefdevolle kus zijn onze 
lippen een gevoelig zintuig. Niets anders brengt deze 
veelzijdigheid aan sensuele indrukken zo intens over 
dan de huid van je lippen. Met drie tot vijf cellagen is 
zij vergeleken met de 16 cellagen van het gezicht zeer 
dun. Dat maakt haar gevoelig voor extreme weersin-
vloeden, zoals zonlicht, regen en kou. De lippen 

drogen snel uit, worden ruw en vertonen barstjes.  
De lippenverzorgingsproducten Lippenbalsem en 
Lippenverzorgingsstift van Dr. Hauschka bieden 
bescherming. Hoogwaardige wassen met rijke oliën 
en geselecteerde heilzame plantenextracten als 
wondklaver, goudsbloem en St. Janskruid, herstellen 
de droge en ruwe lippen en bieden een dagelijkse 
bescherming.

Tover een glimlach op je lippen en die van anderen 
met de weldadige lippenverzorging van Dr. Hauschka. 

De verleiding van onze lippen

Candelilla, gewonnen uit de  
wolfsmelkplanten Euphorbia antisyphillitica,  

Euphorbia cerifera en Pedilanthus pavonis
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Lippenbalsem
regenererende intensieve verzorging

Lippenbalsem verzorgt gevoelige lippen en beschermt ze 
tegen (extreme) weersinvloeden. Hoogstaande plantaardige 
wassen en kostbare plantaardige oliën bieden een rijke 
verzorging. Wondklaver, calendula en St. Janskruid verzorgen 
en stimuleren de genezing van wondjes. Zelfs bij ruwe lippen 
en kloofjes ondersteunt Lippenbalsem het herstel. Zijdepoeder 
geeft je lippen een zijdezacht gevoel. Daarnaast zorgen de 
gebruikte planten voor een aanhoudende warme bloemengeur. 
Het resultaat van deze intensieve verzorging zijn mooie,  
zachte lippen.

Gebruik 
Naar behoefte meerdere malen per dag, met een vingertop op 
je lippen aanbrengen.

Ingrediënten
Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Arachis Hypogaea Oil, Daucus Carota Sativa 
Root Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Theobroma Cacao Seed 
Butter, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Serica Powder, Triticum 
Vulgare Germ Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Triticum Vulgare Bran Extract, 
Lecithin, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, 
Citral*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Benzyl Salicylate*, Limonene*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Lippenverzorgingsstift
verzacht, hydrateert en beschermt

Lippenverzorgingsstift is de ideale bescherming voor tere en 
droge lippen. Zorgvuldig geselecteerde plantaardige wassen 
en kostbare plantaardige oliën verzorgen en beschermen de 
gevoelige huid van je lippen tegen invloeden van buitenaf. 
Deze handige stift voor onderweg zorgt voor zachte en  
soepele lippen.

Gebruik 
Naar behoefte meerdere malen per dag aanbrengen op je lippen.

Ingrediënten
Ricinus Communis Seed Oil, Rosa Canina Fruit Extract, Simmondsia Chinensis Seed 
Oil, Lanolin, Cera Alba, Daucus Carota Sativa Root Extract, Butyrospermum Parkii 
Butter, Euphorbia Cerifera Cera, Copernicia Cerifera Cera, Rosa Damascena Flower 
Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Parfum*, Limonene*, 
Citronellol*, Geraniol*, Citral*, Linalool*, Farnesol*, Eugenol*, Rosa Damascena 
Flower Cera, Lecithin.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Je persoonlijke teint

Wil je de zomer nog een beetje verlengen? Met een 
gezond tintje zien we er meteen veel frisser uit. Het 
roept bij ons een vrolijk gevoel op en geeft ons die 
extra energie die we ook op zonovergoten dagen 
hebben. Met de Dr. Hauschka producten, die je 
huid een subtiel kleurtje geven, tover je een vleugje 
zomer op je gezicht en krijgt je huid tegelijkertijd 
verzorging.

Een natuurlijk teint gecombineerd met verzorging
Gekleurde Dagcrème heeft een rijke textuur die je  

huid verzorgt en haar tegelijkertijd een gezond 
kleurtje geeft. Extracten van heilzame planten, 
waardevolle plantenoliën, rozen- en bijenwas 
verzorgen en harmoniseren je huid. Zo krijgt je huid 
niet alleen een egalere teint, maar vindt ze ook haar 
natuurlijke evenwicht weer.

Hoeveel zomer mag het zijn?
De Bronzing Fluid kun je mengen met alle producten 
van de dagverzorging. Zo accentueer je je eigen 
huidskleur – voor een natuurlijk resultaat. 
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Gekleurde Dagcrème
rijke dagverzorging, natuurlijke teint

Gekleurde Dagcrème verzorgt de huid goed en geeft haar 
tegelijkertijd een natuurlijke, zacht gekleurde tint. Avocado en 
amandel, beschermende rozen- en bijenwas en kweepeerzaad 
beschermen de huid langdurig tegen uitdroging. De 
samenstelling brengt de vet-vochthuishouding in balans en 
activeert de vochtvasthoudende eigenschappen. Enerzijds 
verzorgt de Gekleurde Dagcrème de droge, gevoelige, rijpere 
huid en de huid met roodheden, anderzijds versmelt deze 
harmonisch met de eigen huidskleur, zodat er een gelijkmatige 
teint ontstaat. Roos, kweepeer en Sint-Janskruid verstevigen de 
huid en stimuleren haar eigen energie. Kostbaar rozenwater en 
extracten van wondklaver hebben een harmoniserende werking. 

Huidbeeld
Voor de normale, droge, gevoelige, rijpere huid en de huid met 
roodheden. 

Gebruik
’s Ochtends, na het reinigen en het versterken, van de huid, 
de crème gelijkmatig verdelen over gezicht en hals. ’s Avonds 
adviseren we een van de vitaliserende serums van Dr. Hauschka 
als vetvrije basisverzorging voor de nacht.

Tip
Voor een natuurlijk matte teint adviseren we om over de 
Gekleurde Dagcrème, de poeder van onze Dr. Hauschka Make-up 
aan te brengen.

Ingrediënten
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Arachis Hypogaea Oil, Persea Gratissima Oil, Pyrus 
Cydonia Seed Extract, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Sorbitol, Cera Alba, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, 
Hypericum Perforatum Flower/Leaf Extract, Olus Oil, Rosa Damascena Flower Cera, 
Triticum Vulgare Bran Extract, Parfum*, Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, 
Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Sodium Chloride, Zinc Stearate, 
Lanolin, Sucrose Polystearate, Glyceryl Caprate, Zinc Sulfate, Silica, Lecithin, Lactose, 
CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891. 
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Een zongebruinde teint

Bronzing Fluid
voor een gezonde en frisse uitstraling 
te mengen met alle dagcrèmes

Bronzing Fluid is de ideale aanvulling op alle dagcrèmes. 
De samenstelling van toverhazelaar, olijfolie, bijenwas en 
kleurpigmenten verzorgen de huid en werken oneffenheden 
weg. Hij geeft elke huid een frisse teint en versterkt de eigen 
huidskleur. 

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

Gebruik
Bronzing Fluid kan in combinatie met alle dagcrèmes gebruikt 
worden. Meng hiervoor de twee producten in de palm van je 
hand en verdeel de emulsie over het gezicht en de hals. De 
kleurintensiteit is afhankelijk van de hoeveelheid Bronzing Fluid 
die aan de dagverzorging is toegevoegd. De kleur wordt intenser 
door de fluid in meerdere lagen aan te brengen.

Tip
Om een zomerse glow op je gezicht te toveren, kun je Bronzing 
Fluid als rouge op je wangen aanbrengen. De Bronzing Fluid kan 
ook gemengd worden met een Bodymilk en -crème voor mooi 
subtiel gebruinde benen. 

Ingrediënten
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Alcohol, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana Bark/Leaf Extract, Lysolecithin, Cera Alba, Parfum*, Citral*, Linalool*, 
Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*, Benzyl Salicylate*, 
Coumarin*, Eugenol*, Cetearyl Alcohol, Algin, Silica, Arachis Hypogaea Oil, CI 75810, 
CI 77491, CI 77492, CI 77499.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Coverstick
kalmeert en camoufleert

Coverstick in drie kleuren camoufleert en herstelt onzuiverheden 
van de huid. Teatree- en manukaolie hebben een regulerend effect. 
Tapiocazetmeel zorgt voor een matte teint. Coverstick combineert 
de zuiverende eigenschappen van heilzame plantenextracten 
zoals wondklaver en goudsbloem met de vochtvasthoudende 
eigenschappen van kostbare oliën en wassen. Hij kalmeert 
onzuiverheden zonder de huid uit te drogen.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden bij onzuiverheden.

Gebruik 
Gebruik Coverstick meteen bij de eerste tekenen van onzuiverheden 
en breng hem meerdere keren per dag aan. Strijk de randjes zacht 
uit. Vervolgens kun je make-up en poeder aanbrengen. 

Tip
Onzuiverheden kun je gericht kalmeren door er een beetje 
Gezichtsdampbad op aan te brengen.

Ingrediënten
Coverstick 01, 02, 03: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Manihot 
Utilissima Starch, Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Lanolin, Elaeis Guineensis 
Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Copernicia Cerifera Cera, Rosa Damascena Flower Extract, 
Daucus Carota Sativa Root Extract, Parfum*, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citral*, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Prunus Armeniaca 
Kernel Oil, Tocopherol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Leptospermum Scoparium 
Branch/Leaf Oil, Ascorbyl Dipalmitate, Silica, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891, 
CI 77007, CI 77947.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 natural

02 beige

03 sand
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De kracht van de nacht

Als de dag ten einde loopt en je bewustzijn tot rust komt, 
worden de nachtelijke processen in je lichaam actief. 
Ze verwerken dan de indrukken van de voorbije dag. 
Je huid maakt gebruik van de uurtjes waarin je slaapt 
om zich te vernieuwen. Ze is hierbij niet alleen: ook de 
nachtverzorging van Dr. Hauschka is nu klaarwakker 
en ontplooit haar weldadige werking. Ze ondersteunt  
je huid en maakt ze fris voor de volgende dag. 

Typisch Dr. Hauschka: de vetvrije nachtverzorging
’s Nachts heeft je huid geen bescherming nodig 
tegen milieu-invloeden, maar wel optimale 
omstandigheden om uit eigen kracht te kunnen 
regenereren. Verzorgende impulsen in een crème-
achtige consistentie vertragen deze processen. 
Dr. Hauschka heeft een nachtverzorging ontwikkeld 
die je huid impulsen biedt, ze door de nacht begeleidt 

en haar eigen activiteit ondersteunt, zodat ze 
’s nachts diep kan ademhalen, zich kan openstellen 
en de regeneratietijd goed kan benutten. Nadat je je 
huid ’s avonds hebt gereinigd en versterkt, zet je de 
verzorging voort met een serum of een conditioner. 
Alle producten bevatten heilzame plantenextracten. 
De samenstellingen ondersteunen je huid zonder ze 
te belasten. De nachtverzorging is vetvrij, maar vol 
impulsen en even levendig als haar dragend element: 
water.

Een goed gevoel in de ochtend
In de ochtend voel je als het ware dat je huid zich 
’s nachts ontspannen heeft. Ook een blik in de spiegel 
zegt je dat je huid minstens even vitaal is als jezelf 
bent. Ze straalt van binnenuit en is klaar voor een 
nieuwe dag. 
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Herstellende Nacht Conditioner
normaliserende ampullenkuur, 
ondersteunt de 28-daagse huidcyclus

De vetvrije nachtverzorging van Dr. Hauschka laat de 
huid vrij ademen en herinnert haar aan haar natuurlijke 
regeneratieprocessen. Herstellende Nacht Conditioner is 
een extra stimulans die de huidfuncties normaliseert en de 
huid ondersteunt om zichzelf te herstellen. De droge huid 
leert weer vet en vocht vast te houden. De gevoelige huid 
wordt gevitaliseerd. Bij een vette, onzuivere huid wordt de 
talgproductie en verhoorning genormaliseerd. Toverhazelaar, 
madonnalelie en zilver bevorderen de regeneratie van de huid 
gedurende de nacht en reguleren de stofwisseling van de huid.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

Gebruik 
De huid vernieuwt zich in 28 dagen. Aansluitend bij 
deze regeneratiecyclus van de huid wordt Herstellende 
Nacht Conditioner gedurende 28 dagen in plaats van de 
basisnachtverzorging gebruikt. We adviseren één kuur per jaar 
voor elke tien levensjaren. Bijvoorbeeld: bij een leeftijd van 30 
jaar drie kuren per jaar. Verdeel de inhoud van twee ampullen 
Herstellende Nacht Conditioner ’s avonds, na de reiniging, 
over het gezicht (ook op de lippen en de huid rond de ogen) 
de hals, de oorlellen en eventueel het décolleté. Druk de 
vloeistof zacht in de huid. Breng vanaf de vierde week slechts 
één ampul aan. Voor en na de kuur adviseren we als vetvrije 
basisnachtverzorging een Dr. Hauschka Serum. Voor ’s ochtends 
adviseren we de dagverzorgingsproducten van Dr. Hauschka. 

Ingrediënten
Aqua, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Althaea 
Officinalis Leaf Extract1, Aloe Barbadensis Leaf Extract1, Kalanchoe Daigremontiana 
Leaf Extract1, Anthyllis Vulneraria Extract1, Helianthus Annuus Extract1, Lilium 
Candidum Bulb Extract1, Rosa Damascena Flower Extract1, Hamamelis Virginiana 
Leaf Extract1, Mica1, Royal Jelly1, Mel1, Silver1, Sodium Chloride, Lactose. 
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën 
1in geritmiseerde verdunning 

Nacht Serum
vitaliserende gezichtsverzorging
ondersteunt het nachtritme van je huid

De vetvrije nachtverzorging van Dr. Hauschka laat de huid vrij 
ademen en stimuleert het nachtelijk herstelproces van de huid. 
Het Nacht Serum maakt deel uit van de basisnachtverzorging. 
Het helpt de huid om te regenereren en herstelt haar natuurlijke 
evenwicht. Appelbloesem en vruchtvlees van de appel 
ondersteunen het ritme van de huid en begeleiden haar tijdens 
de nacht. Dankzij de toegevoegde extracten van toverhazelaar 
verstevigt het Nacht Serum iedere huid en laat het de huid  
’s ochtends weer stralen. 

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden.

Gebruik 
Breng ’s avonds, na het reinigen en het versterken, een kleine 
hoeveelheid Nacht Serum dun aan op het gezicht, de hals 
en eventueel het décolleté. Voor ’s ochtends adviseren we de 
Dr. Hauschka dagcrèmes. De Intensieve Nachtverzorging en 
Conditioners van Dr. Hauschka kun je gedurende 28 dagen 
gebruiken om je huid een herstellende impuls te geven.

Tip
Als ideale instap in het verzorgingsconcept van Dr. Hauschka 
adviseren we de Herstellende Nacht Conditioner.

Ingredients
Aqua, Alcohol, Glycerin, Pyrus Malus Fruit Water, Chondrus Crispus Extract, Hamamelis 
Virginiana Bark/Leaf Extract, Hectorite, Pyrus Malus Flower Extract, Parfum*, 
Citronellol*, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citral*, Sodium Chloride, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën 
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Intensieve Conditioner tot 25
zuivert en kalmeert de onzuivere huid tot 25 jaar

De Intensieve Conditioners van Dr. Hauschka met een selectie 
van waardevolle, geritmiseerde stoffen uit de natuur vormen een 
aanvulling op de basisverzorging. Ze ondersteunen je huid als ze 
haar evenwicht verloren heeft en een normaliserende stimulans 
nodig heeft. Intensieve Conditioner tot 25 werkt effectief voor 
de huid die tijdens de puberteit snel last heeft van puistjes en 
ontstekingen. Rhodochrosiet, zilver, madeliefje, Oost-Indische 
kers, natuurlijk zout en toverhazelaar versnellen het herstel van 
onzuiverheden en harmoniseren je huid. 

Huidbeeld
Voor de onzuivere, jeugdige huid.

Gebruik
Je huid vernieuwt zich in 28 dagen. Net als de regeneratiecyclus 
van de huid gebruik je Intensieve Conditioner als een kuur van 
28 dagen. De Intensieve Conditioner is het meest effectief als 
ze vier keer per jaar gebruikt wordt als extra stimulans voor je 
huid. Spray Intensieve Conditioner tot 25, 4 à 5 keer ’s ochtends 
en ’s avonds na de reiniging op je gezicht, je hals en je décolleté 
en druk zacht met je handen in je huid. Het flesje is voldoende 
voor een kuur van 28 dagen. 

Tip
Als ondersteunende behandeling adviseren we één tot twee 
keer per week een intensieve verzorging met Gezichtsdampbad, 
Reinigend Masker en Vitaliserend Masker. 

Ingrediënten
Aqua, Hamamelis Virgiana Leaf Water, Maris Sal, Parfum*, Linalool*, Bellis Perennis 
Flower Extract1, Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem Extract1, Rhodochrosite1, 
Silver1, Alcohol, Lactose.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën 
1in geritmiseerde verdunning

Conditioner Gevoelige Huid
kalmerende ampullenkuur, vermindert rode vlekken

De vetvrije Conditioner Gevoelige Huid laat de huid vrij ademen 
en herinnert haar aan haar natuurlijke regeneratieprocessen. 
Hij is een extra stimulans die de huidfuncties normaliseert en 
de huid ondersteunt om zichzelf te herstellen. Bernagie, parel, 
malachiet en eikenschors versterken een rode, gevoelige huid 
en een huid met couperose en ondersteunen de natuurlijke 
regeneratiecyclus van de huid. De heilzame plantenextracten 
en mineralen werken ontstuwend en voorkomen dat de adertjes 
nog wijder worden.

Huidbeeld
Voor alle gevoelige huidbeelden.

Gebruik 
De huid vernieuwt zich in 28 dagen. Aansluitend bij deze 
regeneratiecyclus van de huid wordt Conditioner Gevoelige 
Huid gedurende 28 dagen gebruikt. We adviseren één kuur per 
jaar voor elke tien levensjaren. Bijvoorbeeld: bij een leeftijd van 
30 jaar drie kuren per jaar. Verdeel ’s avonds na de reiniging de 
inhoud van 2 ampullen Conditioner Gevoelige Huid over het 
gezicht (ook op de lippen en de huid rond de ogen) de hals, de 
oorlellen en eventueel het décolleté. Druk de vloeistof zacht 
in de huid. Gebruik vanaf de vierde week slechts één ampul ’s 
avonds. 

Tip
Bij roodheden en zwellingen, bijv. na het epileren van de 
wenkbrauwen, bij zonovergevoeligheid en bij huid die te lang 
is blootgesteld aan de zon kan Conditioner Gevoelige Huid een 
kalmerend effect hebben.

Ingrediënten
Aqua, Parfum*, Borago Officinalis Extract1, Chamomilla Recutita Extract1, Rosa 
Canina Fruit Extract1, Artemisia Abrotanum Flower/Leaf/Stem Extract1, Hamamelis 
Virginiana Leaf Extract1, Veronica Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract1, Quercus 
Robur Bark Extract1, Pearl Powder1, Malachite1, Sodium Chloride, Alcohol, Lactose.
1in geritmiseerde verdunning

Nachtverzorging en Intensieve Conditioners
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Intensieve Conditioner  
Overgevoelige Huid
kalmeert en versterkt de overgevoelige huid

De Intensieve Conditioners van Dr. Hauschka met een selectie 
van waardevolle, geritmiseerde stoffen uit de natuur vormen een 
aanvulling op de basisverzorging. Ze ondersteunen je huid als ze 
haar evenwicht verloren heeft en een normaliserende stimulans 
nodig heeft. Intensieve Conditioner Overgevoelige Huid werkt 
effectief en versterkend voor de overgevoelige, onrustige en rode 
huid, die reageert op verschillende vormen van stress. Zwarte 
toermalijn, ijsplant, wondklaver, natuurlijk zout en rozenwater 
harmoniseren je huid. De Intensieve Conditioner versterkt je 
huid en helpt haar om zich af te grenzen. 

Huidbeeld
Voor de onrustige, gestresste en rode huid.

Gebruik
Je huid vernieuwt zich in 28 dagen. Net als de regeneratiecyclus 
van de huid gebruik je Intensieve Conditioner Overgevoelige 
Huid gedurende 28 dagen in plaats van Gezichtslotion. 
Intensieve Conditioner Overgevoelige Huid is het meest effectief 
als hij vier keer per jaar gebruikt wordt als extra stimulans voor 
je huid. Spray Intensieve Conditioner Overgevoelige Huid 4 à 
5 keer ’s ochtends en ’s avonds na de reiniging op je gezicht,  
je hals en je décolleté en druk zacht met je handen in je huid. 
Het flesje is voldoende voor een kuur van 28 dagen.

Tip
Als ondersteunende behandeling adviseren we één tot twee 
keer per week een intensieve verzorging met Gezichtsdampbad, 
Reinigend Masker, Hydraterend Masker en Kalmerend Masker of 
Vitaliserend Masker.

Ingrediënten
Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Maris Sal, Hamamelis Virginiana Leaf Water, 
Parfum*, Citronellol*, Hamamelis Virginiana Leaf Extract1, Anthyllis Vulneraria 
Extract1, Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract1, Mesembryanthemum 
Crystallinum Extract1, Cichorium Intybus Extract1, Anagallis Arvensis Extract1, 
Urtica Dioica Extract1, Althaea Officinalis Leaf Extract1, Tourmaline1, Alcohol.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën 
1in geritmiseerde verdunning

Intensieve Conditioner 25+
zuivert en kalmeert de onzuivere huid vanaf 25 jaar

De Intensieve Conditioners van Dr. Hauschka met een selectie 
van waardevolle, geritmiseerde stoffen uit de natuur vormen een 
aanvulling op de basisverzorging. Ze ondersteunen je huid als ze 
haar evenwicht verloren heeft en een normaliserende stimulans 
nodig heeft. Intensieve Conditioner 25+ werkt effectief voor de 
onzuivere, volwassen huid die snel last heeft van ontstekingen. 
Peridoot, wilde cichorei, bingelkruid, natuurlijk zout en 
toverhazelaar versnellen het herstel van onzuiverheden en 
verfijnen de teint.

Huidbeeld
Voor een onzuivere, rijpere huid.

Gebruik
Je huid vernieuwt zich in 28 dagen. Net als de regeneratiecyclus 
van de huid gebruik je Intensieve Conditioner als een kuur van 
28 dagen. Intensieve Conditioner is het meest effectief als hij 
vier keer per jaar gebruikt wordt als extra stimulans voor je huid. 
Spray Intensieve Conditioner 25+, 4 à 5 keer ’s ochtends en  
’s avonds na de reiniging op je gezicht, je hals en je décolleté en 
druk zacht met je handen in je huid. Het flesje voldoende voor 
een kuur van 28 dagen. 

Tip
Als ondersteunende behandeling adviseren we één tot twee 
keer per week een intensieve verzorging met Gezichtsdampbad, 
Reinigend Masker en Vitaliserend Masker. 

Ingrediënten
Aqua, Maris Sal, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Parfum*, Salvia Officinalis 
Leaf Extract1, Cichorium Intybus Extract1, Mercurialis Perennis Extract1, Olivine1, 
Alcohol, Lactose.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën 
1in geritmiseerde verdunning

Nachtverzorging en Intensieve Conditioners
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Gun jezelf de aandacht  
die je verdient

In ons hectische alledaagse leven zorgen vaste 
verzorgingsrituelen ervoor dat wij ons goed blijven 
voelen. Schenk jezelf de aandacht die je verdient –  
met een zuiverende dieptereiniging of een extra 
intensieve verzorging. 

De intensieve verzorgingsproducten van Dr. Hauschka 
vullen je dagelijkse gezichtsverzorging aan. Zij geven 
je huid een extra normaliserende impuls. Begin 
je persoonlijke intensieve verzorgingsprogramma 
met een Gezichtsdampbad, dat je poriën opent 

en onzuiverheden vermindert. Je huid is nu 
optimaal voorbereid op het Reinigend Masker: een 
samenstelling van heilzame aarde, Oost-Indische 
kers en toverhazelaar. Je gereinigde huid neemt de 
kostbare ingrediënten van de romige Maskers van 
Dr. Hauschka (zie pagina 48) bijzonder goed op.  
Kies een masker dat past bij de behoefte van je huid

Gun jezelf één tot twee keer per week de weldadige 
werking van een intensieve verzorging. Je huid toont 
daarna een frisse en gezonde teint.
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Reinigend Masker
voor een diepe reiniging, zuivert en verfijnt iedere huid

Reinigend Masker zuivert en reinigt de huid diep. Reinigend 
Masker is de ideale dieptereiniging voor iedere huid, in het 
bijzonder de verhoornde, onzuivere, vette huid en de huid 
met grove poriën. De samenstelling van Oost-Indische kers en 
toverhazelaar maakt vuildeeltjes los en bindt ze actief. Mee-eters 
en roodheid worden verminderd en de huid kalmeert. 

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden, in het bijzonder voor de onzuivere huid 
die gevoelig is voor ontstekingen.

Gebruik 
Gebruik het Reinigend Masker één tot twee maal per week: meng 
ca. twee volle theelepels van het Reinigend Masker met ongeveer 
dezelfde hoeveelheid water tot een gladde, romige substantie. 
Breng het aan op het gezicht, de hals en eventueel het decolleté. 
Bij een normale, onzuivere en vette huid het masker na ongeveer 
10 minuten met veel warm water of een vochtig make-up-
sponsje verwijderen. Bij een soms droge en gevoelige huid het 
Reinigend Masker dunner aanbrengen en na 3-5 minuten op 
een zachte manier verwijderen. 
Als optimale voorbereiding op de dieptereiniging adviseren we 
Gezichtsdampbad.

Tip
Rond uw persoonlijke verzorgingsritueel af met een passend 
masker van ons intensieve verzorgingsprogramma.

Ingrediënten
Loess, Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem Extract, Hamamelis Virginiana Bark/
Leaf Extract, Zea Mays Starch.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Gezichtsdampbad
voor een diepe reiniging, opent de poriën

Gezichtsdampbad heeft een aangenaam, reinigend effect en 
activeert een gezonde stofwisseling van de huid; bovendien 
opent het de poriën. Voor iedere huid en in het bijzonder voor 
de gemengde huid en de onzuivere huid die gevoelig is voor 
ontstekingen, is Gezichtsdampbad de ideale voorbereiding op 
een dieptereiniging. De samenstelling van madeliefje, Oost-
Indische kers en toverhazelaar stimuleert de bloedsomloop in 
de huid, maakt mee-eters los en vermindert onzuiverheden. 

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden, in het bijzonder voor de onzuivere huid 
die gevoelig is voor ontstekingen.

Gebruik
Meng 1 à 2 maal per week twee eetlepels Gezichtsdampbad 
in een kom met ca. een halve liter heet water. Zorg bij een 
gevoelige huid dat het water niet te heet is. Laat de stoom 
5 à 10 minuten op het gezicht inwerken met een handdoek 
over het hoofd. Als ideale aanvulling adviseren we het  
Reinigend Masker.

Tip
Rond uw persoonlijke verzorgingsritueel af met een 
passend masker van ons intensieve verzorgingsprogramma. 
Onzuiverheden kunnen gericht verzacht worden door er een 
beetje Gezichtsdampbad direct op te deppen.

Ingrediënten
Aqua, Bellis Perennis Flower Extract, Alcohol, Tropaeolum Majus Flower/Leaf/Stem 
Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën



48

Vitaliserend Masker
verstevigende, intensieve verzorging, 
verfijnt iedere huid

Het veelzijdige Vitaliserend Masker geeft de huid een egale teint. 
De samenstelling van heilzame plantenextracten als kweepeer, 
wondklaver en kamille heeft een zuiverend en verfijnend effect 
– ook voor de onzuivere huid en de huid met grove poriën. De 
samenstelling kalmeert de huid voelbaar, verfrist en verkoelt de 
door de zon belaste huid en de huid die last heeft van couperose. 
Hoogwaardige plantaardige oliën van jojoba, abrikozenpitten en 
tarwekiemen helpen de huid om haar vochtgehalte op peil te 
houden. De huid voelt direct frisser en steviger aan.

Huidbeeld
Voor alle huidbeelden, in het bijzonder voor een huid met 
onzuiverheden en grove poriën en een huid die gevoelig is voor 
verwijde adertjes (couperose) of beschadigd is door de zon.

Gebruik 
Breng één à twee maal per week een ruime hoeveelheid 
Vitaliserend Masker aan op het gezicht (ook op de huid rond 
de ogen), de hals en eventueel het decolleté. Verwijder het 
masker na 20 minuten met een warme, vochtige doek. Voor 
een optimaal resultaat adviseren we vooraf een dieptereiniging 
met Gezichtsdampbad en Reinigend Masker.

Tip
Breng een dun laagje Vitaliserend Masker aan onder de 
dagcrème bij een onzuivere en naar roodheid neigende huid 
voor een intensief verzorgende impuls.

Ingrediënten
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Glycerin, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Borago Officinalis 
Extract, Cetearyl Alcohol, Arachis Hypogaea Oil, Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Bentonite, Triticum Vulgare Germ Oil, Triticum Vulgare Bran Extract, Daucus 
Carota Sativa Root Extract, Propolis Cera, Parfum*, Limonene*, Geraniol*, Linalool*, 
Citronellol*, Citral*, Eugenol*, Farnesol*, Lysolecithin, Xanthan Gum, CI 75810.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Verstevigend Masker
intensieve verzorging voor de rijpere huid, 
verfijnt dunne lijntjes en rimpeltjes

Verstevigend Masker geeft de veeleisende, rijpere huid met een 
verminderde elasticiteit en stevigheid een impuls zichzelf te 
regenereren. De samenstelling van heilzame plantenextracten 
als de roos, heemst en het driekleurig viooltje stimuleert 
het zelfherstellende vermogen van de huid. Rozenwater, een 
extract van rozenbloesem, etherische rozenolie, mangoboter,  
avocado-olie en amandelolie verwennen en versterken de huid. 
Het masker ondersteunt de vitaliteit van de huid en activeert 
haar vochtvasthoudende eigenschappen. Voor een ontspannen 
en gladder aanvoelende huid en een gezonde teint.

Huidbeeld
Voor de vochtarme, vermoeide en rijpere huid.

Gebruik 
Breng één à twee maal per week een ruime hoeveelheid 
Verstevigend Masker aan op het gezicht (ook op de huid rond 
de ogen), de hals en eventueel op het decolleté. Verwijder het 
masker na 20 minuten met een warme, vochtige doek. Voor een 
optimaal resultaat adviseren we vooraf een dieptereiniging met 
Gezichtsdampbad en Reinigend Masker.

Tip
Breng een dun laagje Verstevigend Masker onder de dagcrème 
aan voor een extra regenererend effect. 

Ingrediënten
Aqua, Persea Gratissima Oil, Rosa Damascena Flower Water, Glycerin, Alcohol, 
Althaea Officinalis Root Extract, Cera Alba, Rosa Damascena Flower Extract, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Hectorite, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Lysolecithin, Mangifera Indica Seed 
Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum*, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, 
Linalool*, Citral*, Farnesol*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Rosa Damascena Flower 
Cera, Viola Tricolor Extract, Rosa Damascena Flower Oil, Chondrus Crispus Extract, 
Sodium Stearoyl Lactylate, Lithospermum Officinale Root Extract, Mica, CI 77491.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Intensieve verzorging & maskers
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Kalmerend Masker
kalmerende, intensieve verzorging, 
verstevigt de gevoelige huid

Kalmerend Masker helpt het natuurlijke evenwicht van de 
huid op een zachte manier te herstellen. Kalmerend Masker 
ontspant de gevoelige, geïrriteerde huid die, door stress, neigt 
naar roodheid en ontstekingen. De samenstelling van heilzame 
plantenextracten als vrouwenmantel, bernagie, boekweit en 
koningskaars kalmeert de huid. Hoogwaardige plantaardige 
oliën van sheaboter, macadamia- en kokosnoot, evenals 
extracten van kweepeerzaden en kostbaar toverhazelaarwater 
helpen de huid het vochtgehalte op peil te houden. De huid 
ontspant voelbaar en kalmeert langdurig.

Huidbeeld
Voor de gevoelige, geïrriteerde en onrustige huid.

Gebruik 
Breng één à twee maal per week een ruime hoeveelheid 
Kalmerend Masker aan op het gezicht (ook op de huid rond 
de ogen), de hals en eventueel het decolleté. Verwijder het 
masker na 20 minuten met een warme, vochtige doek. Voor 
een optimaal resultaat adviseren we vooraf een dieptereiniging 
met Gezichtsdampbad en Reinigend Masker.

Tip
Breng een dun laagje Kalmerend Masker aan onder de dagcrème 
bij een zeer gevoelige huid die neigt naar roodheid. 

Ingrediënten
Aqua, Hamamelis Virginiana Leaf Water, Pyrus Cydonia Seed Extract, Cocos Nucifera 
Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Alcohol, Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Cera Alba, Anthyllis Vulneraria Extract, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Arachis Hypogaea Oil, Cetearyl Alcohol, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Bentonite, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Alchemilla Vulgaris 
Extract, Borago Officinalis Extract, Polygonum Fagopyrum Leaf Extract, Verbascum 
Thapsus Extract, Parfum*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Farnesol*, 
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, Benzyl Salicylate*, Coumarin*, Xanthan Gum, 
Lysolecithin.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Hydraterend Masker
hydrateert intensief, beschermt de droge huid

Hydraterend Masker verwent en beschermt de huid langdurig 
tegen uitdroging en irriterende invloeden van buitenaf. De 
samenstelling van heilzame plantenextracten als kweepeer 
en roos activeert de vochtvasthoudende eigenschappen van 
de huid en reguleert haar vet- en vochtbalans. Hoogwaardige 
plantaardige oliën van amandel, avocado en jojoba verrijken en 
beschermen de huid voelbaar. Hydraterend Masker verzorgt de 
droge en gevoelige huid, de huid die behoefte heeft aan herstel 
of die belast is door invloeden van buitenaf intensief. De huid 
voelt zacht aan en ziet er fris en glad uit.

Huidbeeld
Voor de droge, gevoelige en rijpere huid.

Gebruik 
Breng één à twee maal per week een ruime hoeveelheid 
Hydraterend Masker aan op het gezicht (ook op de huid rond 
de ogen), de hals en eventueel het decolleté. Verwijder het 
masker na 20 minuten met een warme, vochtige doek. Voor 
een optimaal resultaat adviseren we vooraf een dieptereiniging 
met Gezichtsdampbad en Reinigend Masker.

Tip
Als je huid behoefte heeft aan extra bescherming, breng dan een 
dun laagje Hydraterend Masker als dagcrème aan. 

Ingrediënten
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Olea Europaea Fruit 
Oil, Persea Gratissima Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Sorbitol, Cera Alba, 
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Olus Oil, Parfum*, 
Citral*, Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, Limonene*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, 
Triticum Vulgare Bran Extract, Rosa Damascena Flower Cera, Zinc Stearate, Sodium 
Chloride, Lanolin, Sucrose Polystearate, Glyceryl Caprate, Propolis Cera, Alcohol.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Intensieve verzorging & maskers
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Je staat midden in het leven. Je gelooft in je eigen 
kracht door knappe prestaties. Je hebt levenservaring 
en stelt hoge eisen – en dat geldt ook voor je huid.
Ga dus niet op zoek naar rimpeltjes, maar naar een 
pure uitstraling. Laat zien hoe mooi je bent. Wij 
ondersteunen het natuurlijke regeneratieproces van 
je huid met een hoogwaardige cosmeticalijn, die je 
huid gericht stimuleert. 

Je huidcellen zijn het niet verleerd
De kennis en de kracht om te regenereren zit in 
de cellen opgeslagen. Daar kun je op vertrouwen. 
Elke 28 dagen vernieuwen de cellen in je huid zich. 
Dit natuurlijk ritme ondersteunen wij slechts. Wij 
creëren, met hoogwaardige oliën en zorgvuldig 
geselecteerde heilzame plantenextracten, verzorgende 
impulsen. Zo wordt de regeneratiecyclus van je huid 
ondersteund en gestimuleerd. Wij kunnen de tijd niet 
terugdraaien – maar wij kunnen de vitali teit van je 
huid wel ondersteunen en haar stimuleren om vocht 
vast te houden en je huid steviger te laten aanvoelen. 

Gewaardeerde cosmetica voor de rijpere huid
Een rijpere huid stelt andere eisen dan een jonge 
huid. Vocht is een belangrijk onderdeel in de 
huidverzorging. Met behulp van waterrijke planten-
extracten, als kweepeerzaadjes en wortelblad, zorgen 
we voor een uitgebalanceerde vochthuishouding. 
Kiezelhoudende akkerpaardenstaart ondersteunt 

het bindweefsel. Terwijl de antioxidantrijke West-
Indische kers en de vitaminerijke duindoornolie de 
huidherstellende impulsen bieden. 

Elk product van de regeneratielijn bevat een specifieke 
samenstelling van ingrediënten. Regeneratie 
Dagcrème en Regeneratie Crème Hals en Décolleté 
geven je huid een heel glad en stevig gevoel. Terwijl 
Regeneratie Oogcrème de dunne lijntjes en rimpeltjes 
vermindert. Regeneratie Bodymilk trekt bijzonder snel 
in en geeft een verstevigend effect. 

Alledaagse luxe
Voor de reiniging en versterking van je huid kies 
je een product uit de basislijn (zie pagina 24-27). 
Speciaal voor de behoefte van de rijpere huid hebben 
we bovendien vitaliserende en verzorgende producten 
ontwikkeld – bekroond met twee Intensieve 
Conditioners. De Intensieve Conditioner 40+ en 
Intensieve Conditioner Menopauze (zie pagina 54) 
bevatten niet alleen heilzame plantenextracten en 
thermaal water uit het kuuroord Bad Bentheim, er 
zijn ook geritmiseerde bereidingen van waardevolle 
edelstenen en edelmetalen in verwerkt, die je eerder 
óp de huid zou vermoeden. Ontdek de vitaliserende 
kracht van blauwe toermalijn en barnsteen, en gun 
jezelf met een snufje goud een stukje onsterfelijkheid.

Hoe kan je huid deze luxe verzorging weerstaan?

Mijn keuze: vitaliserende 
huidverzorging

Regenererende verzorging

Een rijpere huid. Tijdloze schoonheid.  
Aanstekelijke vitaliteit. Jouw huid  

kent de kracht van vernieuwing.
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Regeneratie Serum
vitaliseert, verzacht en verstevigt

Regeneratie Serum geeft de huid een vitaal gevoel. Het 
stimuleert het natuurlijke zelfherstellende vermogen van de 
huid. Kweepeerzaden, bryophyllum, rode klaver en honingklaver 
geven de huid wat ze op rijpere leeftijd nodig heeft. Het 
serum verfijnt dunne rimpeltjes en lijntjes die door droogte 
zijn ontstaan, versterkt de huidfuncties en reguleert het 
vochtgehalte. De huid wordt voelbaar fijner en steviger. Ook 
een rode en gevoelige huid wordt gekalmeerd. 

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Gebruik
Breng ’s ochtends na het reinigen één tot twee pompjes 
serum aan op het gezicht, de hals en eventueel het décolleté. 
Breng vervolgens de dagverzorging van Dr. Hauschka aan. Als 
vetvrije basisnachtverzorging adviseren we, na het versterken 
en vitaliseren, twee pompjes van het Regeneratie Serum aan te 
brengen. De Intensieve Nachtverzorging en Conditioners van 
Dr. Hauschka kun je gedurende 28 dagen gebruiken om je huid 
een herstellende impuls te geven. 

Ingrediënten
Aqua, Alcohol, Pyrus Cydonia Seed Extract, Glycerin, Trifolium Pratense Extract, 
Algin, Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract, Mel, Parfum*, Limonene*, Geraniol*, 
Citronellol*, Linalool*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, Sucrose 
Laurate, Cyamopsis Tetragonoloba Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Regenererende verzorging

Regeneratie Oogcrème
verfijnt dunne lijntjes en rimpeltjes

Regeneratie Oogcrème zorgt voor stralende ogen. De crème 
verfijnt rimpels en stimuleert het zelfherstellende vermogen 
van de huid. Kweepeerzaden, berkenbladeren, rode klaver, West-
Indische kers, duindoorn, kostbare macadamianotenolie en 
bernagie reguleren het vochtgehalte van de huid. De droge huid 
rond de ogen wordt gladder en fijner. Het voorkomt vroegtijdige 
tekenen van huidveroudering. Regeneratie Oogcrème vitaliseert 
de huid rond de ogen dankzij de kostbare extracten van heilzame 
planten.

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Gebruik
’s Ochtends, na het reinigen, versterken en vitaliseren, een 
kleine hoeveelheid oogcrème op de top van de ringvinger doen 
en zachtjes van binnen naar buiten op de huid rond de ogen 
aanbrengen. De lichte crème trekt snel in en is ook geschikt 
onder de oogmake-up. Regeneratie Oogcrème is door oogartsen 
getest en geschikt voor mensen die contactlenzen dragen. 

Ingrediënten
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Betula Alba Leaf Extract, Bellis Perennis Flower Extract, Alcohol, Rosa 
Damascena Flower Water, Hectorite, Equisetum Arvense Extract, Lysolecithin, 
Glyceryl Stearate Citrate, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Borago Officinalis 
Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Theobroma Cacao Seed Butter, Parfum*, Limonene*, 
Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Citral*, 
Benzyl Salicylate*, Cetyl Alcohol, Trifolium Pratense Extract, Hippophae Rhamnoides 
Fruit Oil, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum, Triticum Vulgare Bran Extract, 
Oryzanol, Sucrose Stearate, Sucrose Distearate, Malpighia Punicifolia Fruit Extract.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Regeneratie Dagcrème
versterkt, verstevigt en verfijnt dunne lijntjes en rimpeltjes

Regeneratie Dagcrème geeft de huid een glad en stevig gevoel. De 
versterkende dagcrème stimuleert het natuurlijke zelfherstellende 
vermogen van de huid. De samenstelling van bryophyllum, rode 
klaver, akkerpaardenstaart, West-Indische kers, rozenbladeren, 
avocado-olie, frambozenzaadolie en sheaboter heeft een 
beschermend, stabiliserend en opbouwend effect. Regeneratie 
Dagcrème, met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten uit de 
natuur, geeft de huid een impuls zichzelf te regenereren.

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Gebruik
Breng Regeneratie Dagcrème ’s ochtends, na het reinigen, 
versterken en vitaliseren, op het gezicht aan. Als vetvrije 
basisnachtverzorging adviseren we, na de reiniging en de 
versterking, het Regeneratie Serum van Dr. Hauschka te 
gebruiken. De Intensieve Nachtverzorging en Conditioners van 
Dr. Hauschka kun je gedurende 28 dagen gebruiken om je huid 
een herstellende impuls te geven. 

Ingrediënten
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Alcohol, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Sucrose Laurate, Rosa Damascena Flower Extract, 
Olea Europaea Fruit Oil, Hectorite, Cera Alba, Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl 
Stearate Citrate, Parfum*, Equisetum Arvense Extract, Althaea Officinalis Root 
Extract, Trifolium Pratense Extract, Rosa Damascena Flower Water, Mel, Lysolecithin, 
Limonene*, Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, 
Citral*, Benzyl Salicylate*, Rubus Idaeus Seed Oil, Malpighia Punicifolia Fruit Extract, 
Kalanchoe Daigremontiana Leaf Extract, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum, 
Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Lactylate, Stearic Acid.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Regeneratie Crème  
Hals en Décolleté
versterkt en verstevigt de huid

Regeneratie Crème Hals en Décolleté vitaliseert de huid. 
De crème stimuleert het natuurlijke zelfherstellende 
vermogen van de huid. Heemst, berkenbladeren, rode klaver, 
macadamianotenolie en arganolie verzorgen de huid intensief 
en reguleren het vochtgehalte van de huid. Regeneratie Crème 
Hals en Décolleté verenigt de werking van hoogwaardige 
ingrediënten uit de natuur, wordt snel opgenomen en zorgt dat 
de huid steviger aanvoelt. 

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Gebruik
Breng Regeneratie Crème Hals en Décolleté ’s ochtends na  
het het reinigen, versterken en vitaliseren, aan op de hals en 
het décolleté. 

Ingrediënten
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin, Alcohol, Hamamelis Virginiana Water, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Equisetum Arvense Extract, Betula Alba Leaf Extract, Rosa Damascena 
Flower Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Cera Alba, 
Althaea Officinalis Leaf Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Hectorite, 
Butyrospermum Parkii Butter, Lysolecithin, Trifolium Pratense Extract, Parfum*, 
Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl Benzoate*, 
Eugenol*, Farnesol*, Benzyl Salicylate*, Argania Spinosa Kernel Oil, Chondrus Crispus 
Extract, Oryzanol, Xanthan Gum, Sodium Stearoyl Lactylate, Glyceryl Stearate, 
Lecithin, Stearic Acid, Malpighia Punicifolia Fruit Extract.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Regenererende verzorging
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Intensieve Conditioner 40+
vitaliseert en verstevigt de rijpere huid

Intensieve Conditioner 40+, met geselecteerde, ritmisch 
behandelde, natuurzuivere ingrediënten, vullen de dagelijkse 
huidverzorging aan wanneer je huid uit balans is geraakt en een 
extra herstellende impuls nodig heeft. Intensieve Conditioner 
40+ werkt effectief voor de droge, rijpere huid met fijne rimpels. 
Blauwe toermalijn en barnsteen, goud, madonnalelie en heemst, 
gingko- en olijvenblad, koninginnegelei, natuurlijk zout en 
sandelhoutwater stimuleren de natuurlijke regeneratie van  
je huid. 

Huidbeeld
Voor de rijpere huid met fijne rimpeltjes, die zich niet meer zo 
snel herstelt.

Gebruik
Je huid vernieuwt zich in 28 dagen. Net als de regeneratiecyclus 
van de huid gebruik je deze Intensieve Conditioner als een kuur 
van 28 dagen. Intensieve Conditioner is het meest effectief als 
hij vier keer per jaar gebruikt wordt als extra stimulans voor je 
huid. Spray Intensieve Conditioner 40+, 4 à 5 keer ’s ochtends 
en ’s avonds, na de reiniging, op je gezicht, je hals en eventueel 
je décolleté en druk zacht met je handen in je huid. De flacon is 
voldoende voor een kuur van 28 dagen.

Tip
Als aanvulling adviseren we één tot twee keer per week een 
intensieve verzorging met Gezichtsdampbad, Reinigend Masker 
en Verstevigend Masker aan te brengen.

Ingrediënten
Aqua, Santalum Album Wood Water, Maris Sal, Parfum*, Lilium Candidum Bulb 
Extract1, Ginkgo Biloba Leaf Extract1, Olea Europaea Leaf Extract1, Crataegus 
Monogyna Leaf/Fruit Extract1, Althaea Officinalis Leaf Extract1, Gold1, Amber 
Powder1, Tourmaline1, Royal Jelly1, Mel1, Alcohol, Lactose.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën 
1in geritmiseerde verdunning

Intensieve Conditioner  
Menopauze
vitaliseert en verstevigt de rijpere huid tijdens de menopauze

Intensieve Conditioner Menopauze, met geselecteerde, ritmisch 
behandelde, natuurzuivere ingrediënten, vullen de dagelijkse 
huidverzorging aan wanneer je huid uit balans is en een extra 
herstellende impuls nodig heeft. Intensieve Conditioner 
Menopauze is een harmoniserende verzorging voor de rijpere 
huid tijdens de menopauze. Robijn, argentiet, monnikspeper, 
zilverkaars, natuurlijk zout en rozen water vitaliseren je huid. 
Intensieve Conditioner Menopauze helpt pigmentvlekken, 
veroorzaakt door de overgang, te verminderen. 

Huidbeeld
Voor de rijpere, rode huid met pigmentvlekken.

Gebruik 
Je huid vernieuwt zich in 28 dagen. Net als de regeneratiecyclus 
van je huid gebruik je de Intensieve Conditioner als een kuur 
van 28 dagen. De Intensieve Conditioner is het meest effectief 
als hij vier keer per jaar gebruikt wordt als extra stimulans voor 
je huid. Spray Intensieve Conditioner Menopauze 4 à 5 keer 
’s ochtends en ’s avonds na de reiniging op je gezicht, je hals en 
eventueel je décolleté en druk zacht met je handen in je huid. 
De flacon is voldoende voor een kuur van 28 dagen. 

Tip
Als aanvulling adviseren we één tot twee keer per week een 
intensieve verzorging met Gezichtsdampbad, Reinigend Masker 
en Verstevigend Masker aan te brengen.

Ingrediënten
Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Maris Sal, Parfum*, Citronellol*, Bellis 
Perennis Flower Extract1, Tilia Cordata/Platyphyllos Flower Extract1, Vitex Agnus 
Castus Extract1, Cimicifuga Racemosa Root Extract1, Ruby Powder1, Argentite1, 
Alcohol, Lactose.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën 
1in geritmiseerde verdunning

Regenererende verzorging
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Regeneratie Handcrème
verkrijgbaar vanaf 15 mei

gladmakende, intensieve verzorging, werkt vochtregulerend

Regeneratie Handcrème geeft je een zijdezacht, glad huidgevoel 
en beschermt effectief tegen invloeden van buitenaf – 
onmiddellijk en langdurig. De samenstelling met voedende 
olijf- en avocado-olie evenals romige cacaoboter ondersteunt 
de stevigheid en elasticiteit van de huid. Extracten van heilzame 
planten zoals rode klaver, bryophyllum en kweepeerzaden 
houden de vochtbalans op peil. Zo wordt de weerstand van de 
huid tot in de vingertoppen versterkt en bij regelmatig gebruik 
wordt haar herstellend vermogen gestimuleerd.

Huidbeeld
Voor de veeleisende, rijpe huid.

Gebruik
Gun je handen deze crème meerdere keren per dag, al 
naargelang je persoonlijke behoefte. Haar omhullende warme 
geur verwent je en begeleidt je de hele dag door.

Tip
Voor de verzorging van nagels en nagelriemen adviseren we 
Nagelolie of de Nageloliestift te gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Alcohol, Persea Gratissima Oil, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Pyrus 
Cydonia Seed Extract, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed 
Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Rosa Damascena Flower Extract, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Sorbitol, Cocos Nucifera Oil, Hectorite, Butyrospermum Parkii Butter, 
Equisetum Arvense Extract, Trifolium Pratense Extract, Kalanchoe Daigremontiana 
Leaf Extract, Mel, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Coumarin*, Linalool*, Citral*, 
Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Limonene*, Theobroma 
Cacao Seed Butter, Oryzanol, Chondrus Crispus Extract, Sucrose Laurate, Sucrose 
Distearate, Xanthan Gum, Lysolecithin, Lecithin.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Regenererende verzorging

Regeneratie Bodymilk
verstevigt en hydrateert

Regeneratie Bodymilk stimuleert het natuurlijke zelfherstellende 
vermogen van de huid en zorgt dat de huid glad en stevig 
aanvoelt. De geur van rozen en sinaasappels en de zachte 
ondertoon van hout en vanille verwennen en omhullen de 
zintuigen. De samenstelling van candelillawas, roos, rode 
klaver, akkerpaardenstaart, heemst- en berkenbladeren, jojoba- 
en amandelolie helpt de huid haar elasticiteit te behouden. 
De kostbare extracten van heilzame planten reguleren het 
vochtgehalte van de huid. 

Huidbeeld
Voor de rijpere huid.

Gebruik
Breng Regeneratie Bodymilk, na het douchen of baden, op het 
lichaam aan. De bodymilk wordt snel opgenomen en hydrateert 
de huid intensief.

Ingrediënten
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Alcohol, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Rosa Damascena Flower 
Extract, Equisetum Arvense Extract, Betula Alba Leaf Extract, Rosa Damascena 
Flower Water, Glyceryl Stearate Citrate, Glycerin, Hectorite, Parfum*, Althaea 
Officinalis Leaf Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Lysolecithin, Sucrose 
Laurate, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl 
Benzoate*, Farnesol*, Benzyl Salicylate*, Eugenol*, Trifolium Pratense Extract, 
Euphorbia Cerifera Cera, Xanthan Gum, Lecithin, Malpighia Punicifolia Fruit Extract.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Herinner je nog je eerste ontmoeting met 
Dr. Hauschka? Of mogen wij ons op deze pagina’s 
voorstellen? Voor al onze klanten die hun 
lievelingsproducten graag overal mee naartoe 
nemen en voor al diegenen die onze producten nog 
willen leren kennen, hebben we vijf bijzondere sets 
met proefjes samengesteld. We zijn hiervoor even 
zorgvuldig te werk gegaan als voor het ontwikkelen 
van onze samenstellingen. De kostbare inhoud is in 
fijn zijdepapier gehuld – beschermd door een mooie 
blikken doos. Elke set is voorzien van een brochure, 
die je bekend maakt met de samenstellingen en 
met ons verzorgingsconcept. Er is geen betere 
manier om ons te leren kennen – of steeds weer  
te ontmoeten.

Samengesteld naar jouw behoefte 
Een beetje Gezichtslotion in de theaterpauze? 
Handcrème tijdens de stadswandeling? Je favoriete 
olie mee op zakenreis? Zelfs in kleine handtassen 
is er altijd plaats voor onze reisformaten. Ook al 
reis je slechts met handbagage, je kunt toch je 
volledige verzorgingsprogramma meenemen. Je 
hoeft daarvoor je reislectuur niet thuis te laten en de 
cosmeticagrenswaarde op de luchthaven wordt niet 
overschreden.

Klein geschenk, groot gebaar
Het zijn de kleine dingen die het doen. Een luisterend 
oor, een helpende hand – en een welgemeend 
bedankje hiervoor. Met de sets van Dr. Hauschka 
schenk je verzorging, verwentijd en de goede wensen 
die ermee gepaard gaan.

Het wonder van de eerste ontmoeting
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Gezichtsverzorgingsset
voor de normale, vochtarme en droge huid

Reinigen, versterken, verzorgen – in deze set maak je kennis 
met zes klassiekers van de Dr. Hauschka gezichtsverzorging in 
één doosje.

Inhoud
10 ml Reinigingscrème (zie pagina 25)
10 ml Reinigingsmelk (zie pagina 25)
10 ml Gezichtslotion pagina 27)
5 ml Vloeibare Dagcrème (zie pagina 31)
5 ml Kweepeercrème (zie pagina 32)
5 ml Rozencrème (zie pagina 33)

Kennismaking & onderweg

Intensieve 
gezichtsverzorgingsset
voor de gemengde, onzuivere en vette huid

Deze selectie is afgestemd op een huidbeeld dat weer in balans 
wil komen – geniet van deze harmoniserende verzorging.

Inhoud
10 ml Reinigingscrème (zie pagina 25)
10 ml Gezichtslotion Speciaal (zie pagina 27)
5 ml Gezichtsolie (zie pagina 31)
5 ml Melissecrème (zie pagina 32)
10 ml Gezichtsdampbad (zie pagina 47)
10 ml Reinigend Masker (zie pagina 47)
5 ml Vitaliserend Masker (zie pagina 48)
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Verwenset Frisheid en Energie
vitaliserende lichaamsverzorging

Alles wat je nodig hebt om de dag vol energie te kunnen starten, 
zit in deze frisse lichaamsverzorgingsset.

Inhoud
10 ml Douchecrème Citroen Lemongrass (zie pagina 66)
10 ml Citroen Lemongrass Bad (zie pagina 69)
10 ml Bodyolie Citroen Lemongrass (zie pagina 81)
10 ml Bodymilk Citroen Lemongrass (zie pagina 76)
10 ml Bodymilk Kweepeer (zie pagina 76)
10 ml Handcrème (zie pagina 88)

Kennismaking & onderweg

Verwenset Harmonie
ontspannende lichaamsverzorging

Deze lichaamsverzorgingsset geeft je kalmte, geborgenheid en 
kostbare geuren.

Inhoud
10 ml Douchecrème Lavendel Sandelhout (zie pagina 66)
10 ml Moor Lavendel Bad (zie pagina 69)
10 ml Rozen Bad (zie pagina 69)
10 ml Bodyolie Rozen (zie pagina 85)
10 ml Bodycrème Rozen (zie pagina 80)
10 ml Bodycrème Lavendel Sandelhout (zie pagina 80)
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Regeneratie Verzorgingsset
verstevigende, regenererende verzorging 
voor de veeleisende, rijpere huid

Vijf producten voor dag en nacht, gezicht en lichaam laten je 
kennismaken met een regenererende verzorgingslijn, die het 
natuurlijke vernieuwingsproces van de rijpere huid stimuleert. 

Innhold
2,5 ml Regeneratie Oogcrème (zie pagina 52)
2,5 ml Regeneratie Serum (zie pagina 52)
5 ml Regeneratie Dagcrème (zie pagina 53)
5 ml Regeneratie Crème Hals en Décolleté (zie pagina 53)
10 ml Regeneratie Bodymilk (zie pagina 55)
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Onze stemming verschilt soms per dag. De ene dag 
zijn we verdrietig, de andere dag kunnen we de hele 
wereld aan. Maar toch zijn we niet altijd bewust van 
hoe we ons voelen en waar we behoefte aan hebben. 
Vaak lijkt het alsof we door de alledaagse hectiek 
geen contact meer kunnen maken met onze ware 
behoeften. 

Bij de ontwikkeling van de Dr. Hauschka lichaams-
verzorging beschouwen we de mens, met al zijn 
behoeften, als één geheel. We denken erover 
na welke ingrediënten in welke gebruiksvorm 
het innerlijke contact weer kunnen herstellen. 
Want elk verzorgingsproduct ,  hetzij  oliën, 
bodymilks ,  douchecrèmes of baden, heeft 
door zijn consistentie een eigen karakter. De 
Dr. Hauschka lichaamsverzorging biedt veelzijdige 
mogelijkheden om de aandacht naar jezelf toe te 
vergroten. 

De kracht van de aanraking
Bij de verzorgende oliën ontplooit zich de werk-
zaamheid van de heilzame planten door de 
combinatie van receptuur en gebruik. Dezelfde rust 
en aandacht waarmee de planten zijn verwerkt, kun 
je zelf ervaren als je een van de oliën aandachtig in 
je huid masseert. Bij de lotions is het samenspel 
van waterige en oliehoudende ingrediënten, die de 
veelzijdigheid van de geselecteerde heilzame planten 
laat opbloeien. Deze lichtheid en levensvreugde 
worden op jouw lichaam en ziel overgedragen.

Met plezier ondekken 
Jij weet het beste wat goed voor je is. Luister naar 
jezelf en vertrouw op je eigen gevoel. Ontdek 
met plezier onze weldadige lichaamsverzorging. 
Experimenteer: elk product heeft andere heilzame 
eigenschappen.

Ervaar en ontdek je favoriete lichaamsverzorging.

Geniet van  
de aandacht

Lichaamsverzorging

Verfrist en versterkt. Ontspant en verzorgt.  
Een heerlijke geur omhult je lichaam.  

Geniet van deze intense verzorging.
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Ontdek, voel en beleef.

Wat is jouw favoriete Dr. Hauschka Lichaamsverzorging?

Lichaamsverzorging

Harmonie
 
Rozen Bad
Douchecrème Rozen 

Bodyolie Rozen
Bodycrème Rozen

Deodorant Rozen
Deo Voetbalsem

Helder

Winter Bad

Bodymilk Kweepeer
Bodycrème Lavendel Sandelhout

Haarlotion

Rijk

Amandel Bad
Douchecrème Amandel

Bodyolie Amandel St. Janskruid
Bodycrème Amandel

Haarconditioner 
Haarolie
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Ontspanning

Moor Lavendel Bad
Douchecrème Lavendel Sandelhout

Bodyolie Moor Lavendel
Bodyolie Sleedoorn
Bodycrème Lavendel Sandelhout

Haarolie

Activiteit

Salie Bad

Bodyolie Berken Arnica
Regeneratie Bodymilk

Haarlotion
Been Tonic
Nagelolie
Deodorant Salie Mint

Bescherming

Moor Lavendel Bad
Winter Bad

Bodyolie Moor Lavendel
Bodyolie Rozen
Bodycrème Amandel

Handcrème

Lichtheid

Citroen Lemongrass Bad
Douchecrème Citroen Lemongrass

Lichaamspoeder
Bodyolie Citroen Lemongrass
Bodymilk Kweepeer
Bodymilk Citroen Lemongrass

Handcrème
Voetcrème
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Het rinkelen van de wekker, de gang naar de 
badkamer: eerst even douchen. Het prikkelende water 
wekt energie op, verkwikt en zorgt voor een goede 
start van de dag. Voor veel mensen is het nemen van 
een douche een onmisbaar verzorgingservaring aan 
het begin of einde van de dag. Om ervoor te zorgen 
dat je huid prettig aanvoelt, is het van belang zachte 
en huidvriendelijke producten te gebruiken. 
Dr. Hauschka Douchecremes reinigen en verzorgen je 
huid op milde wijze. De vocht regulerende extracten 

van de kweepeer en plant aardige tensiden vormen 
de basis. De langdurige huidverzorging komt van 
waardevolle plantaardige oliën, zoals avocado- en 
zonnebloemolie. Daarbij zijn de douchecrèmes 
verrijkt met abrikozenpitolie en jojobaolie, 
die de eigen activiteit van je huid verzorgen  
en stimuleren.

Begin de dag met een optimale verzorging tijdens een 
weldadige douchebeleving met je favoriete geur.

Beleef een geursensatie met  
Dr. Hauschka Douchecrèmes

Douchen
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Douchecrème  
Citroen Lemongrass
verfrissende douchecrème voor extra vitaliteit

Zorgt voor een extra impuls, dankzij de exotische geur van verse 
gemberwortel, een verkwikkende citroen en citroengras. Het 
lichtromige schuim, met extracten van kweepeerzaad, heeft een 
verzachtende werking en droogt je huid niet uit. Hoogwaardige 
oliën zorgen voor een extra beschermlaagje.

Gebruik
Breng de douchecrème aan op een vochtige huid. Vervolgens 
je lichaam afspoelen.

Ingrediënten
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol, 
Persea Gratissima Oil, Pyrus Cydonia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Citrus Limon Peel Oil, Cymbopogon Flexuosus 
Oil, Parfum*, Limonene*, Citral*, Geraniol*, Linalool*, Citronellol*, Farnesol*, Citric 
Acid, Hectorite.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Douchecrème  
Lavendel Sandelhout
Rustgevende douchecrème, zorgt voor ontspanning

Rust en evenwichtigheid met een licht activerende frisse 
bloemengeur. De bloemige geur van lavendel nodigt je in 
gedachten uit om langs de Côte d Azur te lopen. Je wordt 
subtiel begeleid door de warme geur van Australisch sandelhout. 
Als basis werkt het extract van kweepeerzaad, samen met 
plantaardige tensiden, mild reinigend. Hoogwaardige oliën 
zorgen voor een verzorgde en zachte huid.

Gebruik
Breng de douchecrème aan op een vochtige huid. Vervolgens 
je lichaam afspoelen.

Ingrediënten
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol, 
Persea Gratissima Oil, Pyrus Cydonia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Lavandula Angustifolia Oil, Fusanus Spicatus Wood 
Oil, Parfum*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Citric Acid, Hectorite. 
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Douchen
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Douchecrème Rozen 
harmoniseert en verzorgt

Omhullend en geheimzinnig, de geur van rozen speelt met 
je zintuigen. De heerlijkste geuraspecten van de sensuele en 
tere bloem verenigen zich in een verzorgende samenstelling 
van kostbare oliën en waardevolle extracten van kweepeer. Je 
huid wordt omhuld met een romig schuim en zorgt tijdens het 
douchen voor een aangename en verzorgende ervaring.

Gebruik
Breng de douchecrème aan op een vochtige huid. Vervolgens 
je lichaam afspoelen.

Ingrediënten
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol, 
Persea Gratissima Oil, Pyrus Cydonia Seed Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Citronellol*, 
Linalool*, Geraniol*, Eugenol*, Citric Acid, Hectorite. 
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Douchecrème Amandel
een milde verzorgende douchecrème 
die je met een zachte geur verwent

In de geur van Douchecreme Amandel ervaar je de transformatie 
van de amandel, die van een chiffonachtige bloem uitgroeit 
tot een vrucht. Een zee van amandelbloesems speelt met je 
zintuigen. Het romige schuim, met een hoge concentratie van 
hoogwaardige oliën, verzorgt en hydrateert je huid. Kweepeer 
en kweepeerzaad zorgen, samen met plantaardige tensiden, voor 
een milde reiniging van je huid.

Gebruik
Breng de douchecrème aan op een vochtige huid. Vervolgens 
je lichaam afspoelen.

Ingrediënten
Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Coco-Glucoside, Glycerin, Decyl Glucoside, Alcohol, 
Pyrus Cydonia Seed Extract, Persea Gratissima Oil, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Parfum*, Prunus Amygdalus Amara Kernel Oil, 
Citronellol*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Citric 
Acid, Hectorite. 
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Douchen
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Er gaat niks boven een ontspannen bad na een  
drukke dag. Aangenaam glijden wij in het warme, 
geurende water, sluiten we onze ogen – en laten we 
de dag nog eens aan ons voorbij gaan. 
Duik onder in de veelzijdige geurenwereld van de 
badproducten van Dr. Hauschka. Moor Lavendel, 
Citroen Lemongrass, Rozen of Amandel: de etherische 
oliën van de badproducten van Dr. Hauschka  
zijn gewonnen uit vers geoogste bladen, schillen, 
naalden of bloemen.

Met behulp van waterdampdestillatie wordt de 
geur opgevangen. Kies een geur die past bij je 
persoonlijke stemming: met de verkwikkende 
werking is het Salie Bad het meest geschikt voor 
de ochtend. Het Moor Lavendel Bad zorgt voor 
een ontspannen afsluiting van de dag. Het Winter 
Bad is een bevrijdend ritueel bij verkoudheid, 
terwijl het Citroen Lemongrass Bad vitaliseert 
en je huid verstevigt. Laat je meevoeren door  
je zintuigen.

Zee van zintuigen

Baden
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Moor Lavendel Bad
kalmeert en verzorgt

In het middelpunt van deze zorgvuldig 
geselecteerde samenstelling, met 
extracten uit paardenkastanje en 
paardenstaart, staat het veenextract, 
dat volgens een uniek ritmisch procédé 
is bereid. Het Moor Lavendel Bad biedt, 
vooral in combinatie met het warme 
badwater, een omhullende bescherming. 
Amandel- en avocado-olie hebben een 
hydraterende werking op je huid. Na de 
warmte van dit weldadige bad kun je 
genieten van een ontspannen nachtrust. 

Gebruik
Voeg naar wens 1-3 dopjes Moor 
Lavendel Bad toe aan een warm ligbad. 

Tip
Als warm nek- en schoudercompres is 
Moor Lavendel Bad een ideaal hulpmiddel 
bij gespannen schouderspieren. 

Ingrediënten 
Aqua, Lavandula Angustifolia Oil, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Glycerin, Alcohol, Persea Gratissima Oil, 
Linalool*, Acacia Senegal Gum, Peat Moss Extract, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl Oleate, 
Lysolecithin, Coco-Glucoside, Equisetum Arvense 
Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Parfum*, 
Limonene*, Coumarin*, Geraniol*, Citronellol*, Xanthan 
Gum, Bentonite, Chondrus Crispus Extract.
*component of natural essential oils

Citroen Lemongrass 
Bad
activeert en verfrist

De frisse geur van zongerijpte citroenen 
verbindt zich met het exotische 
citroengras tot een zorgeloze sfeer en 
levenslust. Zonnebloemolie in het Citroen 
Lemongrass Bad verzacht en verzorgt je 
huid, terwijl citroen en citroengras voor 
een verkwikkend effect zorgen. Begin je 
dag vol frisse energie.

Gebruik
Voeg naar wens 1-3 dopjes Citroen 
Lemongrass Bad toe aan een warm ligbad. 

Tip
Verwen je huid onder de douche met 
een massage met Citroen Lemongrass 
Bad. Gebruik hiervoor een scheutje op 
een vochtige washand. Een massage  
met de verfrissende badolie maakt het 
bindweefsel steviger en stimuleert de 
doorbloeding van je huid. 

Ingrediënten 
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Alcohol, Parfum*, Citrus 
Limon Peel Oil, Limonene*, Citral*, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Farnesol*, 
Citrus Limon Peel Extract, Cymbopogon Citratus Extract.
*component of natural essential oils

Rozen Bad
harmoniseert en verzacht

In het Rozen Bad tonen rozenwater, 
etherische rozenolie en extracten 
uit rozenblaadjes de verrassende 
veelzijdigheid van de roos: zacht, sensueel 
en vorstelijk. Het harmoniserende Rozen 
Bad is als balsem voor je ziel en vitaliseert 
je huid. De samenstelling met amandelen 
jojobaolie zorgt voor een zijdezacht en 
soepel gevoel van je huid. 

Gebruik
Voeg naar wens 1-3 dopjes Rozen Bad toe 
aan een warm ligbad.

Tip
Als warm gezichtscompres kalmeert en 
harmoniseert Rozen Bad je huid. Het 
Rozen Bad van Dr. Hauschka is ook ideaal 
voor baby’s en kleuters. 

Ingrediënten 
Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Rosa Damascena 
Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, 
Alcohol, Persea Gratissima Oil, Parfum*, Rosa 
Damascena Flower Oil, Citronellol*, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Glyceryl Oleate, Lysolecithin, 
Limonene*, Geraniol*, Linalool*, Benzyl Alcohol*, 
Citral*, Eugenol*, Farnesol*, Xanthan Gum, Bentonite, 
Coco-Glucoside, Lecithin, Chondrus Crispus Extract.
*component of natural essential oils

Baden



70

*Verkrijgbaar van oktober tot april

Amandel Bad
kalmeert en verzacht

De warme geur van marsepein of een 
fruitige bloemengeur in een mediterrane 
lente? Amandel Bad roept beide sferen 
op. Voortdurend lijkt de veelzijdige geur 
in deze badolie te veranderen, alsof je 
een ontdekkingsreis maakt. Ervaar de 
warme zoetheid van de omhullende 
amandelolie, als een zachte aanraking op 
je huid. Of de frisheid die doet denken 
aan de lente. Ontdek jouw persoonlijke 
moment met Amandel Bad.

Gebruik
Voeg naar wens 1-3 dopjes Amandel Bad 
toe aan een warm ligbad. 

Tip
Verwent armen en benen en zelfs de 
gevoelige huid.

Ingrediënten 
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Alcohol, Parfum*, 
Limonene*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Citronellol*, 
Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, 
Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Coumarin*, Citral*. 
*component of natural essential oils

Winter Bad*
verwarmt en kalmeert

Vooral in de koude en natte winter-
maanden is het Winter Bad, met 
etherische dennennaaldolie, van 
onschatbare waarde. Het ondersteunt de 
doorbloeding van je huid en verwarmt 
langdurig en intensief. De harsachtige 
dennennaaldgeur kalmeert en zorgt 
voor een vrije ademhaling. De jojobaolie 
heeft een zachte, verzorgende werking op 
je huid. Het Winter Bad is een weldadige 
verzorging wanneer het buiten koud en 
guur is.

Gebruik
Voeg naar wens 1-3 dopjes Winter Bad 
toe aan een warm ligbad. 

Tip
Gebruik een schaaltje water met Winter 
Bad als verfrissende winter geur in het 
huis.

Ingrediënten 
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Picea Excelsa Leaf Oil, 
Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Arachis 
Hypogaea Oil, Parfum, Limonene*, Geraniol*, CI 75810.
*component of natural essential oils

Salie Bad
verwarmt en verfrist

Met een zorgvuldig geselecteerde 
samenstelling van etherische oliën, 
verwarmt Salie Bad je lichaam intensief 
en voorkomt afkoeling – een weldaad 
in het koude jaargetijde. Anderzijds 
werkt het Salie Bad deodoriserend, 
en verkwikkend na het sporten of 
lichamelijke inspanning. Een Salie 
voetbad bevordert het herstel van 
overbelaste en opgezwollen voeten. 
Bij regelmatig gebruik reguleert het 
zweetvoeten en maakt het je huid zacht 
en glad. Ook ondersteunt Salie Bad de 
verzorging van de onzuivere huid.

Gebruik
Voeg naar wens 1-3 dopjes Salie Bad 
toe aan een warm ligbad. Voeg voor 
een voetbad 1-2 dopjes toe – indien 
mogelijk twee keer per week 10 tot 15 
minuten gebruiken. Indien gewenst de 
watertemperatuur tot ongeveer 40 °C 
verhogen. 

Tip
Bij regelmatig gebruik als voetbad 
voorkomt Salie Bad eelt en blijven de 
voeten heerlijk zacht.

Ingrediënten 
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Alcohol, Parfum, Salvia 
Officinalis Oil, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, 
Citronellol*, Citral*, Simmondsia Chinensis Seed Oil.
*component of natural essential oils

Baden
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Winter Bad*
verwarmt en kalmeert

Vooral in de koude en natte winter-
maanden is het Winter Bad, met 
etherische dennennaaldolie, van 
onschatbare waarde. Het ondersteunt de 
doorbloeding van je huid en verwarmt 
langdurig en intensief. De harsachtige 
dennennaaldgeur kalmeert en zorgt 
voor een vrije ademhaling. De jojobaolie 
heeft een zachte, verzorgende werking op 
je huid. Het Winter Bad is een weldadige 
verzorging wanneer het buiten koud en 
guur is.

Gebruik
Voeg naar wens 1-3 dopjes Winter Bad 
toe aan een warm ligbad. 

Tip
Gebruik een schaaltje water met Winter 
Bad als verfrissende winter geur in het 
huis.

Ingrediënten 
Sulfated Castor Oil, Glycerin, Picea Excelsa Leaf Oil, 
Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Arachis 
Hypogaea Oil, Parfum, Limonene*, Geraniol*, CI 75810.
*component of natural essential oils

In the spotlights: jubileum

Vanuit Eckwälden 
de wereld in

De wortels van het merk  
Dr. Hauschka

Bij de firma WALA Heilmittel GmbH aan de rand van de 
Schwäbische Alb begon 50 jaar geleden de geschiedenis van 

onze bijzondere cosmetica. Ook nu nog bevinden zich hier de 
WALA-tuin met heilzame planten en het plantenlaboratorium. 

Ook de productontwikkeling en de productie van de 
Dr. Hauschka Cosmetica vinden hier plaats. Van de zorgvuldige 

verwerking van vers geoogste, plantaardige grondstoffen tot  
de verzending. Meer dan 130 producten brengen, in meer dan 

40 landen over de wereld, de filosofie van het merk en haar 
oorsprong naar onze gebruikers.
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Over de hele wereld  
verbonden door onze filosofie

Dichtbij, vertrouwd  
en toch internationaal 

Dochterondernemingen en exclusieve handelspartners ‘ademen‘en geven 
Dr. Hauschka‘s Cultuur in Cosmetica door over alle continenten. Ons holistische 
verzorgingsconcept begeleidt mensen dag voor dag, in de meest uiteenlopende 

klimatologische regio‘s van de wereld. Dr. Hauschka producten spreken de huid en 
haar veranderende behoeften aan, of dat nu in Europa, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, 

Afrika of de Verenigde Staten is. Dat maakt ze op natuurlijke wijze voor iedereen 
geschikt en universeel. De hoge kwaliteitseisen van het merk vind je ook terug in  

de zorgvuldige selectie van betrouwbare handelspartners. 

In the spotlights: jubileum72
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producten

130

landen wereldwijd

45

Waar je Dr. Hauschka Cosmetica ook tegenkomt, in een apotheek in Berlijn,  
een exclusief warenhuis in Hongkong, een organic market in Los Angeles,  
een concept store in Melbourne, een natuurvoedingswinkel in Kaapstad  

of het Maison Dr. Hauschka in Parijs, je zult deskundig advies krijgen en een  
merk ervaren dat je niet alleen als klant, maar ook als mens herkent met  

al jouw individuele facetten.

La Maison Dr. Hauschka

In the spotlights: jubileum
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Wist je dat een mens ongeveer 100.000 hoofdharen 
heeft? Elk afzonderlijk haartje heeft een levensduur 
van twee tot zeven jaar. Na verloop van tijd kan je haar  
door weersinvloeden haar glans en vitaliteit verliezen. 
Om droogte en gespleten haarpunten te voorkomen, 
heeft het een beschermende verzorging nodig. 

De haarverzorgingsproducten van Dr. Hauschka zijn 
speciaal ontwikkeld voor gezond en glanzend haar. De 
samenstellingen met rijke oliën en plantenextracten 

geven het haar vitaliteit en souplesse. Wanneer haar 
en hoofdhuid zwaar belast zijn, adviseren wij vóór 
het wassen een intensieve verzorging met Haarolie 
te gebruiken. Na het wassen, verwen je je haar 
met versterkende Haarconditioner. Als afsluitende 
verzorging versterkt vetvrije Haarlotion het haar en 
je hoofdhuid.

Vertrouw op de hulp van de natuur. Ontdek het 
geheim van mooi haar. 

Het geheim van mooi haar

Haarverzorging
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Haarlotion
verstevigt en activeert

Haarlotion geeft je haar glans, zorgt 
voor natuurlijk volume en versterkt 
je hoofdhuid. Neem, brandnetel , 
berkenschors, arnica, zaad van de 
paardekastanje en klitwortel versterken 
je haar en verzorgen je hoofdhuid. 
Bij overmatige talgproductie heeft 
Haarlotion een herstellend effect en 
voorkomt zo de vorming van roos. 
Fijn haar wordt steviger en krijgt meer 
volume.

Gebruik
De Haarlotion kan op vochtig en op 
droog haar worden gebruikt. Maak 
een scheiding op je haar en verdeel de 
Haarlotion gelijkmatig over je hoofdhuid. 
Masseer zacht met de vingertoppen in 
je hoofdhuid. Spoel de lotion niet uit. 
Breng Haarlotion royaal aan op het haar, 
bijvoorbeeld voor het föhnen. 

Tip
Bij broos en beschadigd haar adviseren 
we aanvullend Haarolie te gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Alcohol, Melia Azadirachta Leaf Extract, Urtica 
Urens Extract, Arnica Montana Extract, Betula Alba 
Bark Extract, Calendula Officinalis Extract, Aesculus 
Hippocastanum Extract, Borago Officinalis Extract, 
Arctium Lappa Extract, Rosmarinus Officinalis Oil, 
Parfum, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Coumarin*, 
Citronellol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Haarconditioner
kalmeert en hydrateert 

D e  H a a r c o n d i t i o n e r  m a a k t  d e 
haarverzorging compleet . Jojoba- 
en macadamianotenolie maken de 
haarstructuur glad.  Herstellende 
plantenextracten als heemst, eik en 
brandnetel hydrateren en versterken 
je haar en hoofdhuid. Tarwe- en melk-
proteïnen zorgen voor bescherming, 
souplesse en volume. Het resultaat: 
verzorgd, gemakkelijk doorkambaar, een 
natuurlijke glans en veerkrachtig haar.

Gebruik
Na het wassen van je haar, Haarcon-
ditioner gelijkmatig verdelen over je 
haar, kort in laten werken en vervolgens 
uitspoelen. Bij een droge hoofdhuid ook 
je hoofdhuid inmasseren.

Tip
Bij droog, broos en vermoeid haar 
adviseren we aanvullend Haarolie te 
gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Betaine, Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glyceryl Laurate, 
Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Milk Protein, 
Althaea Officinalis Leaf Extract, Quercus Robur Bark 
Extract, Urtica Urens Leaf Extract, Arctium Lappa Root 
Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Melia 
Azadirachta Leaf Extract, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, Parfum, Limonene*, Citral*, Linalool*, Acetum, 
Tricaprylin, Lecithin, Galactoarabinan, Sodium 
Cetearyl Sulfate, Citric Acid, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Haarolie
vitaliseert droog en beschadigd haar

Haarolie vitaliseert je haar en maakt 
het soepel. Haarolie verzorgt droog, 
beschadigd, gespleten en dof haar 
intensief. Hij is ook bijzonder geschikt bij 
een geïrriteerde hoofdhuid, gepermanent 
en gekleurd haar of haar dat beschadigd 
is door haarstyling of de zon. Neem, 
kamille, tarwekiemolie en rozemarijn 
versterken het haar, waardoor het 
gemakkelijker te kammen is. Haarolie 
maakt gebruik van de vitaliserende 
eigenschappen van kostbare heilzame 
plantenextracten en geeft je haar nieuwe 
vitaliteit. 

Gebruik
Maak je haar en hoofdhuid vochtig 
vóór het wassen, breng Haarolie aan en 
masseer deze gelijkmatig met de vinger-
toppen op je hoofdhuid. Wikkel je haar 
in een handdoek en laat de olie ongeveer 
20 minuten inwerken. Was het daarna 
met shampoo. Verdeel, in het geval van 
droog of beschadigd haar, ‘s ochtends  
een beetje Haarolie over de haarpunten, 
zonder het haar uit te spoelen. 

Tip
Als aanvulling op de verzorging adviseren 
we Haarlotion en Haarconditioner te 
gebruiken. 

Ingrediënten
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, 
Triticum Vulgare Germ Oil, Chamomilla Recutita 
Extract, Lecithin, Alcohol, Rosmarinus Officinalis Oil, 
Parfum, Limonene*, Linalool*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Haarverzorging
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Een dag op kantoor, een snelle boodschap of 
sporten na het werk – je deodorant mag je dan niet 
in de steek laten. De geur van een deodorant moet 
subtiel zijn en tegelijkertijd goede diensten bewijzen: 
ons lichaam beschikt immers over twee tot drie 
miljoen zweetklieren, die over heel ons lichaam 
en geconcentreerd in onze oksels hard werken om 
ons lichaam af te koelen. Het zweet zelf is reukloos.  
De kenmerkende geur ontstaat pas wanneer bacteriën 
op je huid worden omgezet naar zweet. Hierbij is 
vooral de zweetgeur onder de oksels ruikbaar. 

De huid onder je oksels is zeer gevoelig. Een deodorant 

dient niet alleen onaangename geurtjes te voorkomen, 
maar moet ook een milde verzorging bieden.

De deodorants van Dr. Hauschka zijn vrij van 
aluminiumzout, sluiten de poriën niet af en bieden 
een lange bescherming. Dermatologische tests 
bevestigen de verdraagzaamheid en de milde ver-
zorgende eigenschappen. 

Kies uit de milde geur van Deodorant Rozen en de 
pittige Deodorant Salie Mint.

Vind de deodorant waarop jij kunt vertrouwen.

Vertrouwen op je deodorant

Deodorant

Salie – Salvia officinalis
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Deodorant Rozen
effectief en mild voor je huid

Het besef dat we de alledaagse uitdagingen ontspannen 
tegemoet kunnen zien, schenkt ons rust. Voor onze romige 
Deodorant Rozen gebruiken we zorgvuldig op elkaar afgestemde 
ingrediënten met een milde, deodoriserende en verzorgende 
werking. Rozenwater zorgt bijvoorbeeld voor een elegante, 
zachte geur, terwijl een essence van vrouwenmantel helpt om 
de vochtprocessen te reguleren. De combinatie van etherische 
rozenolie en hoogwaardige jojoba-olie biedt je huid ten slotte 
een heel bijzondere verzorging. Onze alcoholarme roller is 
uiterst geschikt voor de normale tot gevoelige huid. Hij heeft 
een harmoniserend effect, bevat geen poriënvernauwende 
aluminiumzouten en vlekt niet op je kleding. 

Gebruik
Breng de Deodorant Rozen met strijkende bewegingen in de 
oksels aan. Herhaal naar behoefte.

Tip
De Deodorant Rozen harmoniseert perfect met de Bodycrème 
Rozen, die warmte en geborgenheid schenkt. Ben je veel op 
de been, gun jezelf dan een ontspannende massage met de 
stimulerende Voetcrème en de versterkende Been Tonic.

Ingrediënten
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Alcohol, Manihot Utilissima Starch, Glycerin, 
Zinc Ricinoleate, Ricinus Communis Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Rosa Damascena 
Flower Water, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum*, Citronellol*, Linalool*, 
Geraniol*, Eugenol*, Limonene*, Farnesol*, Citral*, Benzyl Alcohol*, Alchemilla 
Vulgaris Extract, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Hectorite, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Deodorant Salie Mint
werkt langdurig, verzorgt en verfrist

Of we ons nu fysiek of mentaal inspannen, zweten is hierbij 
van levensbelang. Door te zweten regelen we enerzijds onze 
lichaamstemperatuur en voeren we anderzijds ongewenste 
stofwisselingsproducten af. Bovendien vormt de beschermende 
zuurmantel een barrière tegen kiemen die onze gezondheid 
schaden. Onze vetvrije Deodorant Salie Mint bevat extracten van 
salie en toverhazelaar: twee natuurlijk werkende antimicrobiële 
en samentrekkende ingrediënten. Het deodoriserende 
samenspel van de temperamentvolle muntgeur en het natuurlijk 
pittige bouquet van salie belooft langdurige frisheid. We 
gebruiken bewust geen poriënvernauwende aluminiumzouten. 
Onze alcoholarme roller wordt zeer goed verdragen door de 
huid en maakt geen vlekken op de kleding!

Gebruik
Breng de Deodorant Salie Mint met strijkende bewegingen in de 
oksels aan. Herhaal naar behoefte.

Tip
De pittige, frisse geur past perfect bij het verwarmende en 
tegelijk verfrissende Salie Bad, de stimulerende Bodymilk 
Kweepeer en de Douchecrème Citroen Lemongrass. 

Ingrediënten
Aqua, Alcohol, Manihot Utilissima Starch, Triethyl Citrate, Glycerin, Salvia Officinalis 
Leaf Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Salvia Officinalis Oil, Mentha 
Viridis Leaf Oil, Parfum*, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citral*, Citronellol*, 
Coumarin*, Sodium Silicate, Sucrose Laurate, Algin, Citric Acid, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Deodorant
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Een zachte aanraking, een liefdevolle streling of 
een kus op de wang – via onze huid maken wij niet 
alleen contact met onszelf, maar ook met elkaar. Wij 
raken onszelf en anderen vele keren per dag aan – 
soms bewust maar meestal onbewust. Elk van deze 
aanrakingen kunnen je aandacht verrijken: hoe 
voelt het om contact te maken met je eigen huid? 
Bijvoorbeeld tijdens het insmeren? 
De bodymilks en bodycrèmes van Dr. Hauschka 

trekken snel in, activeren, stimuleren en zorgen 
voor een natuurlijk evenwicht in je huid. Een vleugje 
citroen, kweepeer, lavendel, roos of amandel; elke 
bodymilk of bodycrème is uniek en bestaat uit 
hoogwaardige oliën, gecombineerd met heilzame 
plantenextracten. De Lichaamspoeder geeft je huid 
een heerlijk, zijdezacht gevoel. Verkwikken, verfrissen, 
ontspannen en rust geven – omhul jezelf met  
de weldadige lichaams verzorging van Dr. Hauschka.

Bodymilk, Bodycrème, Lichaamspoeder

De magie van aanraking
Verkwikt, verfrist, ontspant en geeft rust –  
omhul jezelf met de weldadige  
lichaamsverzorging van Dr. Hauschka.
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Bodymilk Kweepeer
verfrist, beschermt en hydrateert

Ingetogen en bescheiden, de subtiele geur van Bodymilk 
Kweepeer helpt je aandacht te houden bij de dingen die 
er écht toe doen en laat je krachtig in het leven staan.  
De verstevigende bodymilk heeft op je huid een opbouwende 
en stabiliserende werking. De kweepeer – in de bodymilk 
verwerkt met een extract van kweepeerzaden – is een 
natuurtalent op het gebied van vochtregulering. Het extract 
geeft zijn talent door aan je huid. Kweepeer hydrateert je huid 
en helpt haar tegelijkertijd, samen met hoogwaardige oliën, 
tegen uitdroging te beschermen. Extracten van verstevigende 
sleedoorn en versterkende salie brengen je huid in haar 
natuurlijke evenwicht.

Gebruik
Breng Bodymilk Kweepeer, na een douche of bad, dun aan op 
je huid. De bodymilk wordt snel opgenomen door je huid. 

Tip
Als aanvulling op deze verzorging adviseren we Bodyolie 
Sleedoorn, Deodorant Salie Mint en Douchecrème Citroen 
Lemongrass te gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Prunus Spinosa Fruit Extract, Prunus 
Spinosa Flower Extract, Arachis Hypogaea Oil, Salvia Officinalis Leaf Extract, 
Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Lysolecithin, 
Parfum, Citral*, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Linalool*, Benzyl Benzoate*, 
Eugenol*, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Algin, Xanthan Gum, Lecithin, Silica.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodymilk, Bodycrème, Lichaamspoeder

Bodymilk Citroen Lemongrass
verstevigt en verfrist

De pure, fris tintelende geur van Bodymilk Citroen Lemongrass 
activeert je zintuigen en geeft je dag een frisse start. Deze 
vitaliserende verzorging is de ideale aanvulling op een 
gezonde, bewuste levensstijl. De bodymilk trekt snel in 
dankzij de toniserende werking van citroengras en etherische 
citroenolie. Ze stimuleren en versterken je huid – samen 
met extracten uit de structuurgevende akkerpaardenstaart 
en verstevigende salie. Een extract van kweepeer houdt het 
vochtgehalte op peil en jojoba- en olijfolie verzorgen je huid 
intensief.

Gebruik
Breng Bodymilk Citroen Lemongrass, na een douche of bad, 
dun aan op je huid. De bodymilk wordt snel opgenomen door 
je huid. 

Tip
Als aanvulling op deze verzorging adviseren we Douchecrème 
Citroen Lemongrass, Citroen Lemongrass Bad en Bodyolie 
Citroen Lemongrass te gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Alcohol, Salvia Officinalis Leaf Extract, Prunus Spinosa Fruit Extract, Pyrus 
Cydonia Seed Extract, Glycerin, Cymbopogon Citratus Extract, Prunus Spinosa 
Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Arachis Hypogaea Oil, Equisetum 
Arvense Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Citrus Limon Peel Oil, Parfum*, Citral*, 
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Coumarin*, Citronellol*, Eugenol*, 
Daucus Carota Sativa Root Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Algin, Xanthan 
Gum, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Hydrated Silica. 
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Bodycrème Lavendel Sandelhout
kalmeert en beschermt

De verfijnde lavendelgeur van Bodycrème Lavendel Sandelhout 
helpt je hoofd leeg te maken, zodat je weer helder kunt 
nadenken. De zachte, warme ondertoon van sandelhout werkt 
rustgevend en houdt je met beide benen op de grond. De 
kalmerende eigenschappen van de bodycrème ondersteunen 
je huid bij het vinden van een gezonde balans. Extracten van 
melisse en klaverzuring hebben een harmoniserende werking. 
Hoogwaardige oliën van macadamianoot, abrikozenpit en 
avocado versterken de natuurlijke beschermlaag van je huid. Je 
huid voelt fluweelzacht, glad en soepel aan.

Gebruik
Breng Bodycrème Lavendel Sandelhout na een douche of bad 
dun op je huid aan. De bodycrème wordt snel opgenomen door 
je huid. 

Tip
Als aanvulling op deze verzorging adviseren we Moor Lavendel 
Bad en Bodyolie Moor Lavendel te gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Alcohol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin, 
Pyrus Cydonia Seed Extract, Lavandula Angustifolia Flower Water, Persea Gratissima 
Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Equisetum Arvense 
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Oxalis Acetosella Extract, Melissa Officinalis 
Flower/Leaf/Stem Extract, Glyceryl Stearate Citrate, Parfum, Lavandula Angustifolia 
Oil, Santalum Album Oil, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Farnesol*, 
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Coumarin*, Citral*, Butyrospermum 
Parkii Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Hectorite, Cetyl Alcohol, Sucrose 
Stearate, Sucrose Distearate, Chondrus Crispus Extract, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodycrème Rozen
harmoniseert en beschermt

De harmoniserende Bodycrème Rozen schenkt je zintuigen 
warmte en geborgenheid met zijn omhullende geur van 
rozen en een zachte ondertoon van hout. De romige en 
rijke bodycrème stimuleert en versterkt de natuurlijke 
bescherming van je huid. Rozenwas, etherische rozenolie en 
kostbare extracten van wilde rozenbottel en rozenbloesem 
harmoniseren je huid. Sheaboter, afkomstig van het door 
Dr. Hauschka geïnitieerde biologische teeltproject in Burkina 
Faso, verzorgt je huid intensief. Het resultaat is een gladde en 
fluweelzachte huid.

Gebruik
Breng, na een douche of bad, een dunne laag Bodycrème Rozen 
aan op je huid. De bodycrème wordt snel opgenomen door  
je huid. 

Tip
Als aanvulling op deze verzorging adviseren we Bodyolie Rozen, 
Deodorant Rozen en Douchecrème Rozen te gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Rosa Damascena Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Alcohol, 
Glycerin, Pyrus Cydonia Seed Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Butyrospermum Parkii Butter, Lysolecithin, Cetearyl Alcohol, Hectorite, Cera Alba, 
Rosa Canina Fruit Extract, Rosa Damascena Flower Cera, Rosa Damascena Flower 
Oil, Parfum*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*, Citral*, Coumarin*, 
Eugenol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Benzyl Salicylate*, Euphorbia Cerifera Cera, 
Theobroma Cacao Seed Butter, Lecithin, Propolis Cera, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodymilk, Bodycrème, Lichaamspoeder
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After Sun Lotion
verkoelt en hydrateert voor een langdurige bruine teint

Na een dag in de zon kan je huid, ondanks het gebruik van 
zonneproducten, toch licht geïrriteerd en verhit zijn. Hierdoor 
wordt ze droger dan normaal. Een rijke, verkoelende verzorging 
helpt je lichaam te herstellen, zodat een bruine teint langer blijft. 
De After Sun Lotion is verrijkt met de kalmerende extracten van 
het ijsplantje. De lotion heeft een aangename consistentie en 
verfrist en ontspant je gevoelige huid na het zonnen. De lotion 
met wortel en rozenbottel trekt snel in en bevat hydraterende 
extracten van ijsplantje en kweepeerzaad, waardoor je huid 
soepel aanvoelt. Goudsbloem en wondklaver kalmeren de 
door de zon overbelaste huid. Amandelolie, sheaboter en 
rozenwas geven een intensieve verzorging en helpen je huid 
het vochtgehalte op peil te houden.

Gebruik
Breng de After Sun Lotion, na het zonnebaden, dun aan op je 
huid. De lotion wordt snel opgenomen door je huid. 

Tip
Als aanvullende verzorging voor het gezicht adviseren 
we Vitaliserend Masker en Conditioner Gevoelige Huid te 
gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Rosa Canina Fruit Extract, Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Daucus Carota Sativa 
Root Extract, Mesembryanthemum Crystallinum Extract, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Cetearyl Alcohol, Hectorite, Cera Alba, Rosa Damascena Flower Wax, Lysolecithin, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Xanthan Gum, Parfum, Linalool*, Citral*, 
Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Farnesol*, Benzyl Benzoate*, Propolis Cera.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodymilk, Bodycrème, Lichaamspoeder

Bodycrème Amandel
kalmeert en zorgt voor balans

Bodycrème Amandel neemt je mee op reis. De fijne geur 
van amandelbloesem doet denken aan de vroege lente.  
De sensuele ondertoon van de amandelvrucht voert je 
mee naar het kleurrijke leven van een Italiaanse zomer. 
Olie, geperst uit amandelpitten, versterkt – samen met 
extracten van kalmerende St. Janskruid en harmoniserende  
wondklaver – de droge, gevoelige huid. Extracten van kweepeer 
en heemst reguleren het vochtgehalte van je huid, zodat zij 
weer zacht aanvoelt.

Gebruik
Breng de bodycrème, na douchen of baden, dun aan op je huid. 
De Bodycrème Amandel wordt snel opgenomen door je huid. 

Tip
Als aanvulling op deze verzorging adviseren we Amandel Bad en 
Bodyolie Amandel St. Janskruid te gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Persea Gratissima Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Pyrus Cydonia Seed 
Exrtract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Glycerin, 
Butyrospermum Parkii Butter, Sucrose Laurate, Citrus Aurantium Amara Flower 
Water, Glyceryl Stearate Citrate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf Extract, Hectorite, Parfum, 
Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Linalool*, Farnesol*, 
Lysolecithin, Althaea Officinalis Leaf Extract, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, 
Euphorbia Cerifera Cera, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Lichaamspoeder
luxe verzorging van het hele lichaam

Als je Dr. Hauschka Lichaamspoeder gebruikt, lijkt het wel 
alsof je een fijne, zijden doek als onzichtbare omhulling 
en bescherming draagt. Voor de Lichaamspoeder wordt 
zuivere zijde in de vorm van zijdepoeder verwerkt. Verrijkt 
met heilzame plantenextracten van salie, gentiaan en 
eikenschors ontvouwt het zachte lichaamspoeder zo zijn 
licht deodoriserende werking. De natuurlijke huidflora 
wordt gestabiliseerd. Het biedt betrouwbare bescherming, 
verzorgt je huid en maakt haar soepel en zacht. De fijne 
poederconsistentie wordt uitstekend verdragen. Je huid wordt 
natuurlijk gematteerd, ook een bijzonder gevoelige huid wordt 
op milde wijze beschermd. 

Gebruik
Breng de poeder, na een douche of bad, aan op een schone, 
droge huid.

Tip
Door de vele gebruiksmogelijkheden lijkt de talkvrije 
Lichaamspoeder soms wel een tovermiddel: als lichaams- en 
voetenpoeder, als zachte deodorant, droogshampoo, voor 
baby’s, voor droge en natte plekjes en als middel tegen jeuk.

Ingrediënten
Oryza Sativa Starch, Serica Powder, Silica, Parfum, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, 
Coumarin*, Citronellol*, Citral*, Gentiana Lutea Extract, Quercus Robur Extract, 
Salvia Officinalis Extract, Solum Diatomeae.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodymilk, Bodycrème, Lichaamspoeder
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Dag en nacht, licht en donker, warmte en kou, rust 
en beweging – dat zijn natuurlijke tegenstellingen 
die in een ritmische afwisseling ons leven bepalen. 
Ritmes die Dr. Rudolf Hauschka altijd al wisten 
te boeien en die de basis vormen voor zijn unieke 
plantenextracten. Ook bij de productie van onze 
bodyoliën spelen zij een belangrijke rol. 

Neem bijvoorbeeld de Bodyolie Rozen. Hiervoor 
worden gedroogde knoppen van de kostbare 
damasceense roos gebruikt. Eerst worden ze 
volgens het unieke ritmisch procedé gemengd met 
zonnebloemolie, van gecontroleerde biologische teelt, 
om vervolgens een week te rijpen. De samenstelling 

wordt verwarmd tot 37 °C, de lichaamstemperatuur 
van de mens. ‘s Ochtends en ‘s avonds wordt 
het mengsel zorgvuldig geroerd, waardoor de 
harmoniserende eigenschappen van de roos worden 
overgebracht in de olie. Net zoals de roos dat in  
de vrije natuur doet. Het resultaat is een rijke  
Bodyolie Rozen met rozenbloesemextract dat onze 
huid verwent. Ons unieke ritmische procedé vormt 
tevens de basis voor alle Dr. Hauschka Bodyoliën die 
de huid verstevigen, activeren, ontspannen, omhullen 
en harmoniseren. 

Ga op zoek naar jouw persoonlijke ritme en de  
bodyolie die daarbij past.

Het ritme in de bodyolie
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Bodyolie Sleedoorn
verwarmt en verstevigt

Iedereen wil graag een elastische en soepele huid. Bodyolie 
Sleedoorn biedt een versterkende, verwarmende huidverzorging 
voor het hele gezin. Deze bodyolie is ook effectief tijdens de 
zwangerschap. De huid wordt elastischer, waardoor minder 
kans op zwangerschapsstriemen. Sleedoornbloesem en 
berkenbladeren – stimuleren de natuurlijke huidfuncties. Oliën 
van St. Janskruid en jojoba stimuleren de elasticiteit en de 
stevigheid van je huid.
Voor deze bodyolie worden delen van de plant, volgens een 
uniek ritmisch procédé, gemengd met zonnebloemolie van 
gecontroleerde biologische teelt om gedurende een week 
te rijpen. Deze samenstelling wordt verwarmd tot 37 °C, 
de temperatuur van het menselijk lichaam. ‘s Ochtends en  
‘s avonds wordt het mengsel zorgvuldig geroerd, waardoor de 
heilzame eigenschappen van de planten worden overgebracht 
in de olie.

Gebruik
Masseer de bodyolie, na het douchen of baden, in zodat zij 
gelijkmatig verdeeld kan worden. Er ontstaat een emulsie van 
water en olie, die gemakkelijk door je huid wordt opgenomen 
en haar niet uitdroogt. 

Tip
Als aanvulling op deze verzorging adviseren we onze 
Douchecrème Citroen Lemongrass, Citroen Lemongrass Bad en 
Bodymilk Citroen Lemongrass te gebruiken.

Ingrediënten
Helianthus Annuus Seed Oil, Prunus Spinosa Flower Extract, Betula Alba Leaf 
Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf 
Extract, Parfum, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Citral*, Coumarin*, 
Farnesol*, Eugenol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodyolie Citroen Lemongrass
verstevigt en verfrist

Je lichaam en je huid hebben elke dag frisheid, activiteit 
en de juiste hoeveelheid beweging nodig. Bodyolie Citroen 
Lemongrass vitaliseert en verstevigt je huid. De samenstelling 
verenigt de activerende geur van natuurlijke etherische oliën 
en extracten van heilzame planten.
Voor de bodyolie worden ingrediënten gebruikt , die 
de huidfuncties versterken. Citroengrasblad, maretak, 
akkerpaardenstaart en citroenschil worden volgens een uniek 
ritmisch procedé gemengd met biologische zonnebloemolie 
om gedurende een week te rijpen. Deze samenstelling wordt 
verwarmd tot 37 °C, de temperatuur van het menselijk 
lichaam. ‘s Ochtends en ‘s avonds wordt het mengsel 
zorgvuldig geroerd, waardoor de heilzame eigenschappen van 
de planten worden overgebracht in de olie.

Gebruik
Masseer de bodyolie, na het douchen of baden, in zodat zij 
gelijkmatig verdeeld kan worden. Er ontstaat een emulsie van 
water en olie, die gemakkelijk door je huid wordt opgenomen 
en haar niet uitdroogt. 

Tip
Wil je het verstevigende effect van de bodyolie bij cellulite 
versterken? Dan is een gezond voedingspatroon, regelmatig 
sporten en het afwisselen van hete en koude douches ook van 
belang. 
Als aanvulling op deze verzorging adviseren we Douchecrème 
Citroen Lemongrass, Citroen Lemongrass Bad en Bodymilk 
Citroen Lemongrass te gebruiken. 

Ingrediënten
Helianthus Annuus Seed Oil, Citrus Medica Limonum Peel Extract, Cymbopogon 
Citratus Extract, Equisetum Arvense Extract, Viscum Album Leaf Extract, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Citrus Medica Limonum Peel Oil, Parfum, Limonene*, Citral*, 
Linalool*, Geraniol*, Farnesol*, Citronellol*, Eugenol*, Coumarin*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodyolie
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Bodyolie Moor Lavendel
kalmeert en beschermt

Als je behoefte hebt aan warmte en innerlijke sterkte, biedt 
Bodyolie Moor Lavendel een beschermende omhulling voor je 
huid en geeft het haar nieuwe energie. Het hoofdingrediënt van 
deze samenstelling is het moorextract, dat bereid is volgens 
een uniek ritmisch Dr. Hauschka procedé met licht en donker, 
rust en beweging. Met toevoeging van stimulerende tincturen 
van heermoes en paardenkastanje mag dit waardevolle extract 
meerdere weken ongestoord trekken.
Stilstaande processen in het veen worden weer geactiveerd, er 
ontstaat warmte en beweging. Het zo veranderde moorextract 
stimuleert de innerlijke beweeglijkheid en warmte en nodigt 
je uit om in de wereld te stappen en je eigen grenzen opnieuw 
te verkennen. Bodyolie Moor Lavendel geeft je op koude 
en drukke dagen kracht, een beschermende omhulling 
en activeert je innerlijke vitaliteit. Verrijkt met natuurlijke 
etherische lavendelolie activeert en verheldert deze 
samenstelling de zintuigen.
 
Gebruik
Verwen je huid na het douchen of baden met Bodyolie Moor 
Lavendel, waardoor je huid zacht en soepel blijft. Schud 
Bodyolie Moor Lavendel voor gebruik, totdat er een romige 
consistentie ontstaat. 

Tip
Als aanvulling op deze verzorging adviseren we onze 
Douchecrème Lavendel Sandelhout, het Moor Lavendel Bad en 
de Bodycrème Lavendel Sandelhout te gebruiken.

Ingrediënten
Olea Europaea Fruit Oil, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Lavandula Angustifolia 
Oil, Peat Moss Extract, Sucrose Distearate, Linalool*, Hydrogenated Jojoba Oil, 
Parfum, Citronellol*, Limonene*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Farnesol*, Eugenol*, 
Equisetum Arvense Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Alcohol.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodyolie Rozen
harmoniseert en beschermt

Er zijn momenten waarop je huid en zintuigen naar een 
harmoniserende, versterkende verzorging verlangen. Dan 
is het tijd voor Bodyolie Rozen. De kostbare, natuurlijke 
etherische rozenolie en vochtvasthoudende jojobaolie worden 
samengebracht tot een evenwichtige, harmoniserende bodyolie 
die je huid soepel maakt en kalmeert.
Voor deze bodyolie worden gedroogde knoppen van de kostbare 
Damasceense roos, volgens een uniek ritmisch procedé, 
gemengd met zonnebloemolie van gecontroleerde biologische 
teelt om gedurende een week te rijpen. De samenstelling wordt 
verwarmd tot 37 °C, de temperatuur van het menselijk lichaam. 
‘s Ochtends en ‘s avonds wordt het mengsel zorgvuldig geroerd, 
waardoor de harmoniserende eigenschappen van de roos 
worden overgebracht in de olie.

Gebruik
Masseer de bodyolie, na het douchen of baden, in zodat zij 
gelijkmatig verdeeld kan worden. Er ontstaat een emulsie van 
water en olie, die gemakkelijk door je huid wordt opgenomen 
en haar niet uitdroogt. 

Tip
Als aanvulling op deze verzorging adviseren we onze 
Douchecrèmes, onze Baden, Bodycrème Rozen en Deodorant 
Rozen te gebruiken.

Ingrediënten
Helianthus Annuus Seed Oil, Rosa Damascena Flower Extract, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Rosa Damascena Flower Oil, Parfum, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Citral*, Eugenol*, Farnesol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodyolie
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Bodyolie Amandel St. Janskruid
kalmeert en zorgt voor balans

Op sommige dagen kan je huid droog en geïrriteerd zijn. 
Op die momenten komt de Bodyolie Amandel St. Janskruid 
tot zijn recht. De warme geur verwent je gevoelige huid. De 
samenstelling van geperste amandelolie maakt je huid glad en 
soepel. Hierdoor wordt de huid gehydrateerd en droogt hij niet 
uit. De zachte St. Janskruidolie heeft een versterkend effect op je 
huid. Kalmerende hop maakt de samenstelling compleet. 
Voor de bodyolie mag het verse St. Janskruid uit gecontroleerde 
biologische teelt meerdere weken bij licht in zonnebloemolie 
rijpen. Zo kunnen de heilzame eigenschappen van de planten 
worden overgebracht in de olie.

Gebruik
Masseer de bodyolie, na het douchen of baden, in zodat zij 
gelijkmatig verdeeld kan worden. Er ontstaat een emulsie van 
water en olie, die gemakkelijk door je huid wordt opgenomen 
en haar niet uitdroogt. 

Tip
Als aanvulling op de verzorging adviseren we onze 
Douchecrèmes en Baden evenals Bodycrème Amandel te 
gebruiken.

Ingrediënten
Helianthus Annuus Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower/Leaf Extract, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Humulus Lupulus Cone Extract, Parfum, Limonene*, 
Citronellol*, Linalool*, Geraniol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodyolie Berken Arnica
geeft steun vóór en na het sporten

Na het sporten of een sauna verlangt je huid naar een 
vitaliserende lichaamsverzorging. Bodyolie Berken Arnica 
heeft een verfrissende pepermuntachtige citroengeur en de 
jojobaolie houdt je huid zacht en soepel. De samenstelling 
van heilzame plantenextracten activeert de stofwisseling van 
je huid en stimuleert de bloedsomloop. Hierdoor worden 
gespannen spieren en pijnlijke gewrichten verwarmd.
Voor de bodyolie worden ingrediënten gebruikt die de 
huidfuncties versterken. Berkenbladeren, arnica, klitwortel 
en brandnetel worden, volgens een uniek ritmisch procedé, 
gemengd met zonnebloemolie van gecontroleerde biologische 
teelt om gedurende een week te rijpen. Deze samenstelling 
wordt verwarmd tot 37 °C, de temperatuur van het menselijk 
lichaam. ‘s Ochtends en ‘s avonds wordt het mengsel 
zorgvuldig geroerd, waardoor de heilzame eigenschappen van 
de planten worden overgebracht in de olie.

Gebruik
Masseer de bodyolie, na het douchen of baden, in zodat zij 
gelijkmatig verdeeld kan worden. Er ontstaat een emulsie van 
water en olie, die gemakkelijk door je huid wordt opgenomen 
en haar niet uitdroogt. 

Tip
Als aanvulling op de verzorging adviseren we Douchecrème 
Citroen Lemongrass, Citroen Lemongrass Bad, Bodymilk Citroen 
Lemongrass en Deodorant Salie Mint te gebruiken.

Ingrediënten
Helianthus Annuus Seed Oil, Arnica Montana Flower Extract, Betula Alba Leaf 
Extract, Urtica Dioica Extract, Arctium Lappa Root Extract, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Parfum, Linalool*, Citral*, Limonene*, Coumarin*, Citronellol*, Geraniol*, 
Farnesol*, Eugenol*, Brassica Nigra Seed Extract.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bodyolie
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Je handen spreken boekdelen

Handen spreken hun geheel eigen taal. Enerzijds 
met behulp van gebaren, die soms meer zeggen 
dan woorden, anderzijds zijn zij ons visitekaartje 
en zeggen zij iets over onze bezigheden. Tijdens het 
werk, het huishouden of tuinieren – zijn we altijd 
bezig met onze handen. Ook invloeden van buitenaf, 
zoals droge lucht, water, kou of zon drogen onze huid 
snel uit, waardoor zij ruw wordt, barsten of er breken  

nagels af. Daarom hebben onze handen een speciale 
verzorging nodig. De Handcrème trekt snel in en 
verwent je handen met kostbare plantaardige oliën en 
heilzame planten extracten. De Nagelolie beschermt je 
nagels en nagelriemen. De praktische Nagelolie stift 
is de ideale verzorging voor onderweg.
Verwen jezelf tot in de vingertoppen. Laat de 
schoonheid van je handen spreken.

Handverzorging
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Nagelolie
herstelt en versterkt

Nagelolie is een intensieve verzorging 
voor mooie gezonde nagels. De olie 
maakt je nagels steviger en elastischer. 
Neem, wondklaver en kamille onder-
steunen de nagelstructuur en verzorgen 
zelfs de gevoelige, kwetsbare nagelriemen. 
Nagelolie versterkt de gezonde groei van 
je nagels. 

Gebruik
Masseer de olie zacht in je nagels en het 
nagelbed. Gebruik de olie twee maal per 
dag bij zeer beschadigde nagels. 

Tip
De Nagelolie stift is erg handig voor 
onderweg. Gebruik de snel intrekkende 
Handcrème voor mooi verzorgde handen.

Ingrediënten
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum*, 
Linalool*, Limonene*, Geraniol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Handcrème
trekt snel in

Handcrème verwent en verzorgt je 
handen iedere dag. De crème bevat 
vitaliserende eigenschappen van 
bryophyllum en kostbare plantaardige 
oliën. Heemstwortel reguleert het 
vochtgehalte en wordt snel door je huid 
opgenomen. Zelfs ruwe, beschadigde 
handen voelen weer zacht aan.

Gebruik
Gebruik de crème voor je handen naar 
behoefte meerdere keren per dag. 
Handcrème laat geen vettig laagje achter 
en is ook geschikt voor ruwe ellebogen. 

Tip
Voor de verzorging van je nagels en 
nagelriemen adviseren we de Nagelolie 
en de Nagelolie stift te gebruiken.

Ingrediënten
Aqua, Alcohol, Glycerin, Althaea Officinalis Extract, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Daucus Carota Extract, Cetearyl Alcohol, 
Cera Flava, Prunus Spinosa Flower Extract, Arachis 
Hypogaea Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Triticum 
Vulgare Germ Oil, Bentonite, Lactose, Kalanchoe 
Daigremontiana Extract , Par fum, Limonene*, 
Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Citral*, Farnesol*, 
Benzyl Benzoate*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, 
Lysolecithin, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Nagelolie stift
versterkt en verzorgt

Met de nieuwe, praktische applicator 
heb je de Nagelolie stift vanaf nu altijd 
bij de hand. Door een lichte druk op 
de punt geeft de applicator precies de 
benodigde hoeveelheid Nagelolie stift 
af. De verzorgende olie wordt in smalle 
banen aangebracht. Op die manier kun 
je jouw nagels altijd eenvoudig en snel 
verzorgen, zowel thuis als onderweg.

Gebruik
Door een lichte druk op de punt geeft 
de applicator precies de benodigde 
hoeveelheid Nagelolie af. 

Tip
Door nagellak kan de tip van de 
applicator gaan verkleuren. Om je 
Nagelolie stift schoon te houden,  
bevat de verpakking drie reservepunten, 
die je eenvoudig kunt verwisselen.

Ingrediënten
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum*, 
Linalool*, Limonene*, Geraniol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Nagelolie stift
versterkt en verzorgt

Met de nieuwe, praktische applicator 
heb je de Nagelolie stift vanaf nu altijd 
bij de hand. Door een lichte druk op 
de punt geeft de applicator precies de 
benodigde hoeveelheid Nagelolie stift 
af. De verzorgende olie wordt in smalle 
banen aangebracht. Op die manier kun 
je jouw nagels altijd eenvoudig en snel 
verzorgen, zowel thuis als onderweg.

Gebruik
Door een lichte druk op de punt geeft 
de applicator precies de benodigde 
hoeveelheid Nagelolie af. 

Tip
Door nagellak kan de tip van de 
applicator gaan verkleuren. Om je 
Nagelolie stift schoon te houden,  
bevat de verpakking drie reservepunten, 
die je eenvoudig kunt verwisselen.

Ingrediënten
Arachis Hypogaea Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum*, 
Linalool*, Limonene*, Geraniol*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

We hebben meestal weinig aandacht voor onze 
voeten. Ze zitten meestal verstopt in sokken en 
stevige schoenen. Onze voeten leveren echter 
topprestaties! Ze dragen het lichaamsgewicht en  
onze tenen houden op indrukwekkende wijze ons 
lichaam in evenwicht. Geen wonder dat zij dus af 
en toe van zich laten horen. Wanneer wij privé of 
voor ons werk bijvoorbeeld veel op de been zijn, 
worden onze voeten en benen moe en zwellen op. In 
combinatie met knellende schoenen veroorzaakt dit 
mogelijk blaren, eeltknobbels of pijn en vermoeidheid 
in de benen. Onder extreem warme omstandigheden 
hebben onze voeten en benen te lijden. Daarom 

is het van groot belang om onze voeten en benen 
regelmatig te verwennen met een heerlijke 
ondersteunende verzorging.

De Voetcrème en de Been Tonic stimuleren vermoeide 
voeten en benen en voorkomen zwellingen. Zweterige 
voeten voelen zich dankzij de Deo Voetbalsem en 
Lichaamspoeder weer lekker fris. Beide producten 
hebben een licht deodoriserende werking en 
voorkomen een onaangename voetengeur.

Verzorg je voeten daarom regelmatig en breng ze weer 
in evenwicht.

Breng je voeten  
weer op de been

Voetverzorging
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Deo Voetbalsem
vitaliseert en helpt overdadig vocht te controleren

Deo Voetbalsem geeft elke dag een gevoel van lichtheid. Zijde 
en rijstzetmeel omhullen je voeten met een fijn poederlaagje, 
dat vocht opneemt. Zo gaat de crème overmatig transpireren 
en de geur van zweetvoeten tegen. Etherische rozemarijnolie, 
zijde en salie reguleren en vitaliseren de huid van je voeten, 
die daardoor zacht, aangenaam droog en beschermd aanvoelt. 

Gebruik
Breng ‘s ochtends en ‘s avonds een dun laagje Deo Voetbalsem 
aan op je voeten; masseer de crème niet in. 

Tip
Bij overmatig transpirerende voeten raden we aan om 
Lichaamspoeder aanvullend te gebruiken en bij een droge, 
ruwe huid aan de voeten gebruik je Voetcrème. Deze kunnen 
goed ingemasseerd worden. Vermoeide benen voelen weer fris 
aan met Been Tonic. 

Ingrediënten
Aqua, Glycerin, Oryza Sativa Starch, Solidago Virgaurea Extract, Bentonite, Salvia 
Officinalis Extract, Parfum, Alcohol, Serica Powder, Rosmarinus Officinalis Oil, 
Limonene*, Linalool*, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Coumarin*, Propolis.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Voetcrème
activeert en verfrist de voeten intensief

Tijdens het werk, bij het sporten of in je vrije tijd: Voetcrème is 
uitstekend geschikt voor de dagelijkse verzorging van je voeten 
of een weldadige, stimulerende voetmassage. Voetcrème biedt 
een intensieve verzorging en trekt door de romige samenstelling 
meteen in je huid.

Gebruik
Breng een kleine hoeveelheid Voetcrème aan en masseer in je 
huid. Gebruik de crème dagelijks bij een droge huid.

Tip
Voetcrème is uitstekend geschikt voor een voetmassage. 
Vermoeide benen voelen weer fris aan met Been Tonic.

Ingrediënten
Aqua, Glycerin, Alcohol, Parfum, Hypericum Perforatum Extract, Arachis Hypogaea 
Oil, Lanolin, Olea Europaea Oil, Prunus Spinosa Fruit Extract, Cetearyl Alcohol, Zinc 
Oxide, Aesculus Hippocastanum Extract, Simmondsia Chinensis Oil, Bentonite, 
Lactose, Limonene*, Citral*, Linalool*, Geraniol*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, 
Citronellol*, Coumarin*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Xanthan Gum, Lysolecithin, 
Propolis.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Been Tonic
verzorgt en verfrist de benen

Been Tonic kan gebruikt worden om zwellingen en 
stuwingen te voorkomen en te behandelen. Vermoeide 
benen voelen weer licht aan. Een samenstelling van 
bernagie en rozemarijn stimuleert en vitaliseert je huid en 
voorkomen tegelijkertijd dat zij droog wordt. Been Tonic 
biedt een stimulerende dagelijkse verzorging. Mensen die 
veel zitten of staan, kunnen een nieuw gevoel van kracht in 
hun benen voelen. Ook vermoeide armen voelen dankzij 
deze tonic weer licht aan. 

Gebruik
Breng de tonic aan op de benen, voeten of armen in een 
opwaartse beweging naar het hart toe. Herhaal naar behoefte 
meerdere keren per dag. De tonic bevat olie; breng hem dus 
rechtstreeks aan op de huid en vermijd contact met jouw 
kleding. Draag je steunkousen, wacht dan 30 minuten voordat 
je ze aandoet. Bij een zeer droge huid kan Been Tonic ook 
gemengd worden met een van de bodyoliën. 

Tip
Naast Been Tonic voor zeer vermoeide, gezwollen voeten, 
raden we Voetcrème of Deo Voetbalsem aan voor voeten die 
overmatig transpireren.

Ingrediënten
Alcohol, Ricinus Communis Seed Oil, Borago Officinalis Extract, Aqua, Parfum, 
Linalool*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Limonene*, Citral*, Geraniol*, Citronellol*, 
Coumarin*.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Voetverzorging
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Een intieme band
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De band tussen moeder en kind tijdens de 
zwangerschap is voor de moeder een unieke ervaring –  
zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak. In de 
negen maanden van de zwangerschap stelt het 
lichaam van de moeder zich erop in, het groeiende 
kind optimaal te verzorgen. De huid, de stofwisseling 
en het lichaamsgevoel kunnen in deze periode 
veranderen en hebben extra aandacht nodig. 

Annette Kiefer heeft veel vrouwen tijdens de zwanger- 
schap begeleid. Zij was jarenlang werkzaam als 
verloskundige en geeft tegenwoordig haar kennis 
en ervaring aan andere verloskundigen door als 
consultant bij WALA. 

Begin van de zwangerschap
Vooral aan het begin van de zwangerschap zijn veel 
vrouwen moe door alle lichamelijke veranderingen. 
Als het niet lukt om voldoende rust te nemen of te 
slapen, raadt Annette Kiefer aan om je armen en 
benen in te smeren met Dr. Hauschka Been Tonic 
(zie pagina 91). Ook voor vaders is deze verfrissing 
prettig, als de nacht kort is en ze in de ochtend weer 

vroeg op moeten staan. In combinatie met koude 
waterstralen stimuleert Been Tonic de bloedcirculatie. 
Het werkt ook preventief bij zwellingen, stuwingen 
en kuitkrampen. De tonic kan optimaal worden 
aangebracht met een spray. Deze spray is apart 
verkrijgbaar bij erkende verkooppunten en in de 
webwinkel.

Het voorkomen van zwangerschapsstriemen is voor 
aanstaande moeders een belangrijk onderwerp.  
Het regelmatig aanbrengen van Bodyolie Sleedoorn 
(zie pagina 84) stimuleert de elasticiteit en veerkracht 
van je huid.

Een ander waardevol hulpmiddel tijdens de zwanger-
schap is Bodyolie Moor Lavendel (zie pagina 85), 
zoals Annette Kiefer toelicht: “Deze bodyolie vormt 
als het ware een warme, beschermende laag rond je 
lichaam en helpt afstand te nemen van invloeden 
van buitenaf. Breng de olie aan rond je borst, hart 
en aan de binnenkant van je polsen. Indien je last 
hebt van spanningen, kun je de olie ook aanbrengen 
op je buik.“

Zwangerschap & borstvoeding



94

Een bad voor lichaam en ziel
Vooral aanstaande moeders genieten van het gevoel 
van lichtheid dat ze ervaren in een warm bad. De 
ruime keuze aan Dr. Hauschka-badproducten vergroot 
het welzijn. Moor Lavendel Bad (zie pagina 69)  
werkt bijvoorbeeld kalmerend en bevordert de 
nachtrust.

Baby wittebroodsweken
In de periode van zes tot acht weken na de geboorte 
van een kind moet het lichaam van de moeder 
bijkomen van de zwangerschap en de bevalling. 

Annette Kiefer benadrukt het belang van ontspanning 
in het kraambed: “Deze bijzondere tijd, die ik 
ook wel ‘baby wittebroodsweken’ noem, moeten  
de ouders zo stressvrij en aangenaam mogelijk  
doorbrengen, zodat ook het kind aanvoelt dat alles 
in orde is. Ook hier ondersteunt de Bodyolie Moor 
Lavendel (zie pagina 85) de ouders om gemakkelijker 
afstand te nemen van stressfactoren en prikkels van 
buitenaf. ”

Voor de buikmassage in het kraambed is de Bodyolie 
Sleedoorn (zie pagina 84), dankzij de verstevigende 
werking, zeer geschikt. Voor de verzorging daarna 
adviseren we de Bodyolie Citroen Lemongrass  
(zie pagina 84) en het Citroen Lemongrass Bad  
(zie pagina 69) voor de versterking van het 
bindweefsel.

Zeer gevoelige beschermelingen
Een baby is het symbool van onschuld, puurheid 
en liefde en vertrouwt helemaal op de zorg van de 

ouders. De huid weerspiegelt de gevoeligheid van 
een baby. Via de huid maakt de baby voor het eerst 
intensief contact met de moeder en de omgeving. 
Annette Kiefer legt uit waarom zij in principe 
geen verzorgingsproducten voor de fijne huid van 
pasgeboren baby’s aanraadt: “Bijna niets is zo zacht 
en gevoelig als een kinderhuid. Mijn advies is daarom 
om de baby alleen met water te reinigen en een keer 
per week in bad te doen, vanaf het moment dat de 
navelstreng is losgekomen. De baby is op dat moment 
doorgaans 10-14 dagen oud en geniet ervan als het 
in de warme badkamer, graag ook liggend in de 
handen van de vader, in bad wordt gedaan.”

Baby’s van enkele maanden maken meer contact  
met hun omgeving. Voor hen zijn verzorgings-
producten, zoals de rijke Dr. Hauschka Rozencrème 
(zie pagina 33), geschikt om ze bijvoorbeeld tegen 
gure wind te beschermen. Het harmoniserende 
Dr. Hauschka Rozen Bad (zie pagina 69) is zowel voor 
baby’s als voor kleuters geschikt.

Vanaf de derde maand is een babymassage een 
heel prettige manier om contact te maken met je 
kind. Annette Kiefer benadrukt hier de natuurlijke  
kwaliteiten van Dr. Hauschka Bodyolie Rozen 
(zie pagina 85): “Dankzij de geselecteerde 
hoogwaardige ingrediënten en de natuurlijke, lichte 
rozengeur is deze bodyolie bijzonder geschikt.  
De baby wordt hierdoor met een verwarmende en 
beschermde laag omhuld.”

Geef je baby aandacht en geniet vooral van de 
momenten dat je samen bent.

Zwangerschap & borstvoeding
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“Deze bijzondere tijd, die ik ook wel  
’baby wittebroodsweken‘ noem, moeten ouders  

zo aangenaam en stressvrij mogelijk doorbrengen,  
zodat ook het kind aanvoelt dat alles in orde is.”

Annette Kiefer, verloskundige

Zwangerschap & borstvoeding
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Iedereen heeft wel eens last van ontstoken 
tandvlees. In dit soort situaties kies je voor de juiste 
verzorgingsproducten. Je wilt het liefst een stralende 
lach met gezond tandvlees. Je stelt hoge eisen aan 
dit soort producten. Maar dat is juist wat goede 
mondverzorging hoort te doen: het werkt preventief 
en stabiliseert gelijktijdig. Beschouw Dr.Hauschka 
Med mondverzorging als jouw persoonlijke assistent 
voor de bijzondere behoeften van je tandverzorging.

Kennis over heilzame planten 
en wetenschappelijke competentie
Sinds vele jaren ontwikkelt WALA Heilmittel 
GmbH geneesmiddelen op basis van heilzame 
planten. Het lag dan ook voor de hand om deze 

kennis te gebruiken voor het ontwikkelen van 
een mondverzorgingslijn. Het resultaat heet: 
Dr.Hauschka Med. Wij ontwikkelen de verzorgings-
producten samen met ervaren specialisten, op 
het gebied van natuurcosmetica, met testen, 
onderzoeksinstellingen en medici. Niet alleen onze 
ontwikkelingsopzet is holistisch van aard, maar ook 
de benadering van het menselijk lichaam en de 
werking van onze mondverzorging. 

Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten
Talloze plantaardige ingrediënten hebben hun 
werking in de mondverzorging bewezen: wij 
gebruiken bijvoorbeeld extracten van de schors van  
de paardenkastanje om het tandvlees te versterken. 

Extra aandacht  
voor je mond

Kalmeert en verzacht. Beschermt en  
bouwt op. Betrouwbaar en preventief. 

Op weg naar een natuurlijk evenwicht.

Dr.Hauschka Med
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Bescherming begint in je mond

Onze tanden vervullen een belangrijke taak. Ze 
malen ons voedsel en bereiden het voor op een 
optimale vertering. Gezonde tanden zijn daarom een 
belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheid. 
Tanden zijn kleine wondertjes. Het tandglazuur 
rondom de tanden is de hardste lichaamssubstantie 
van de mens. Toch is het glazuur door een 
constante belasting onderhevig aan sterke slijtage. 
Wij gebruiken de kauwvlakken van onze tanden 
ongeveer duizend keer per dag. De tand zelf is via 
een wortel en vezelstructuur zodanig in de kaak 
verankerd dat hij bij extreme belastingen licht kan 
meegeven. Het tandvlees rond de tand beschermt 
ook de gevoelige tandhals.
Wat zo sterk klinkt, is toch kwetsbaar. Voedingsresten 

tussen de tanden zijn een optimale bron voor 
bacteriën, die door plakvorming ontstekingen aan het 
tandvlees (parodontitis) of door zuurbeschadigingen 
van het tandglazuur, gaatjes (cariës) kunnen 
veroorzaken. 

Dagelijkse tandhygiëne is de basis voor een gezond 
gebit. Tandaanslag krijgt geen kans om te ontstaan, 
waardoor het tandglazuur wordt gemineraliseerd 
en weer hard wordt. De Dr. Hauschka Med mond-
verzorgingsproducten voor tanden met tandvlees-
versterkende en ontstekingsremmende heilzame 
plantenextracten zijn hiervoor de juiste keuze:  
ze stimuleren de speekselproductie, neutraliseren  
en stabiliseren de mondflora.

Dr.Hauschka Med Tandverzorging
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Tandpasta Zout Sensitief
Gevoelige tanden en teruggetrokken tandvlees vragen om extra 
aandacht. De tanden moeten voorzichtig gepoetst worden om 
verdere slijtage te voorkomen. Maar ze moeten wel grondig 
gereinigd worden om het gebit gezond te houden. De beste 
bescherming tegen tandplak (bacteriële tandaanslag) en het 
daarmee gepaard gaande tand steen en tandbederf is immers 
stabiel tandvlees, schone tanden en een sterk mondslijmvlies. 

 › Voor gevoelige tanden met blootliggende tandhalzen
 › Bij regelmatig gebruik wordt tandplak voorkomen,  

evenals tandsteen, ontstoken tandvlees en tandbederf
 › Antimicrobiële, natuurlijk etherische oliën verzorgen  

je mondholte
 › Verstevigt je mondslijmvlies 
 › Bevat natuurlijk zouthoudend bronwater uit kuuroord  

Bad Dürrenberg
 › Zonder pepermunt en menthol, daarom ook door 

homeopaten aanbevolen

Ingrediënten
Maris Aqua, Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Glycerin, Maris Sal, Hydrated Silica, 
Xanthan Gum, Chondrus Crispus Extract, Hamamelis Virginiana Distillate, Parfum, 
Citrus Medica Limonum Oil, Citrus Grandis Oil, Limonene*, Citral*, Geraniol*, 
Linalool*, Solum Diatomeae, Kaolin, Pistacia Lentiscus Gum, Peat Moss Extract, 
Xanthophyll.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Tandpasta Mint Forte
De voorwaarden voor gezonde tanden zijn: sterk tandvlees en 
een zorgvuldige mondhygiëne. Daarbij is het belangrijk dat je 
mondflora in balans is, zodat schadelijke bacteriën geen kans 
krijgen zich te nestelen. Als je je tanden regelmatig poetst met 
een versterkende tandpasta, voorkom je tandplak (bacteriële 
tandaanslag). Net als het mogelijk daaruit voortvloeiende 
tandsteen, tandvleesontsteking en tandbederf. Het is 
aangetoond dat het gebruik van Dr.Hauschka Med Tandpasta 
Mint Forte snel ontstekingsremmend werkt, het tandvlees 
versterkt en zorgt voor een evenwichtige mondflora. 

 › Bij regelmatig gebruik wordt tandplak voorkomen,  
evenals tandsteen, ontstoken tandvlees en tandbederf

 › Voorkomt bloedingen
 › Zorgt voor een evenwichtige stabiele mondflora
 › Zorgt voor een frisse adem

Ingrediënten
Aqua, Sorbitol, Sodium Silicate, Glycerin, Chondrus Crispus Extract, Kaolin, Citric 
Acid, Solum Diatomeae/Silica, Parfum, Mentha Piperita Oil, Limonene*, Cinnamal*, 
Linalool*, Eugenol*, Melia Azadirachta Leaf Extract, Aesculus Hippocastanum 
Seed Extract, Pistacia Lentiscus Gum, Propolis Cera, Alcohol, CI 75810, CI 77891.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Dr.Hauschka Med Tandverzorging
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Mondwater Salie
Mondwater Salie ondersteunt de tandreiniging en geeft je het 
veilige gevoel van een frisse adem. Het zorgt voor hygiëne waar 
je tandenborstel en tandzijde niet bijkomen. 

 › Steviger en sterker tandvlees
 › Helpt ontstekingen in je mondholte te voorkomen  

en stabiliseert de mondflora 
 › Combinatie van etherische oliën die antibacterieel werken 

en zo voor een frisse adem zorgen
 › Gebruiksklaar

Gebruik
Goed schudden voor gebruik. De dop op de gemarkeerde plaats 
samendrukken en opendraaien. Doseer het mondwater in de 
dop. Spoel de mond 30 seconden en gorgel grondig.
Bevat ca. 9 procent alcohol aan gewicht, dus niet inslikken! 
Niet geschikt voor kinderen.

Ingrediënten
Aqua, Alcohol, Sorbitol, Althaea Officinalis Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf 
Extract, Krameria Triandra Root Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Potentilla Erecta Root Extract, Aesculus Hippocastanum Bark Extract, Melia 
Azadirachta Leaf Extract, Commiphora Myrrha Resin Extract, Parfum, Limonene*, 
Eugenol*, Linalool*, Chondrus Crispus Extract, Sodium Silicate, Glycerin,  
Propolis Cera.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Dr.Hauschka Med Tandverzorging
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Pekel

Dr.Hauschka Med Tandverzorging



“Ons gezicht is het eerste  
dat we onthullen.”

Elisabeth Sigmund



103In the spotlights: Dr. Hauschka Make-up
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“Mijn nieuws-
gierigheid kende 

geen grenzen.”

Als jong meisje was Elisabeth Sigmund al 
geïnteresseerd in cosmetica en heilzame planten. 
Zij woonde medische colleges bij aan de universiteit 
en begon te experimenteren met crèmes en 
plantaardige ingrediënten. Met een motorfiets 
reed zij naar kloosterbibliotheken om daar in oude 
medische boeken meer te weten te komen over 
geneeskrachtige planten voor de huid. Toen al 
was een rode lipstick voor Elisabeth Sigmund een 
natuurlijk onderdeel van de uitdrukking van haar 
persoonlijkheid. Toen zij in de jaren ’60 samen  
met Rudolf Hauschka en zijn medewerkers de eerste 
verzorgende producten ontwikkelden, waren ze het 
met elkaar eens dat de lijn op lange termijn ook 
verzorgende decoratieve cosmeticaproducten zou 
omvatten. In 1981 begon het met zachte kleuren 
voor de oogleden en lippen. In 1999 kwamen de 
eerste lipsticks, oogschaduw en poeders op de 
markt. Sindsdien is het aanbod gestaag gegroeid. 
Respect voor de persoonlijkheid van elke gebruikster 
en zorgvuldig samengestelde composities van 
heilzame planten maken de make-up producten 

van Dr. Hauschka uniek. Ze verhullen de 
persoonlijkheid van de gebruikster niet, maar  
laten haar stralen.

Je innerlijke schoonheid laten zien, kleuren 
testen, afhankelijk van je stemming verschillende 
facetten benadrukken. Deze mogelijkheden willen 
we je met de nieuwe Dr. Hauschka Make-up 
bieden. Voor het creëren ervan hebben we de tijd 
genomen. De afdeling Research & Development en 
marketingspecialisten hebben samen met make-up 
artists en schoonheidsspecialisten een groot aantal 
kleuren, producten en texturen ontwikkeld. Een 
uniek assortiment op het gebied van gecertificeerde 
natuurcosmetica. Het omvat meer dan 80 producten 
voor de teint, ogen en lippen, die harmonisch en 
inspirerend op elkaar zijn afgestemd. 

Een uitdaging om steeds weer nieuwe facetten 
van jezelf te ontdekken.

De nieuwe Dr Hauschka Make-up 
is nauw verbonden met de 
pioniersgeest van Elisabeth 
Sigmund, die in 1914 in Wenen  
is geboren en medeoprichtster  
is van Dr. Hauschka Cosmetica.

In the spotlights: Dr. Hauschka Make-up
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Als kleur en  
verzorging samengaan

Een gesprek met Marie Calas,  
Head of Development Cosmetica bij Dr. Hauschka

Mevrouw Calas, samen met uw collega‘s van de 
afdeling Ontwikkeling formuleert u de 

recepturen voor alle nieuwe Dr Hauschka-
producten. Maakt u daarbij een onderscheid 

tussen pure verzorging en make-up? 
“In principe niet, nee. Het maakt niet uit om welk 
Dr. Hauschka-product het gaat – heilzame planten 
spelen in alle recepturen een centrale rol. Ze geven in 
elke samenstelling als het ware de toon aan. Alle 
andere bestanddelen zoals wassen, oliën en 
pigmenten worden hieraan toegevoegd. Een lipstick 
van Dr. Hauschka staat niet alleen prachtig, maar 
beschermt en verzorgt ook.”

Extracten van heilzame planten in een poeder, 
eyeliner of lipgloss – dat zou je niet vermoeden.

“Het is inderdaad iets dat onze make-up bijzonder 
maakt .  We hebben zorgvuldig uitgekozen 
s leutelplanten toegewezen aan bepaalde 
productgroepen. Bij de foundation en de concealers 
hoort bijvoorbeeld de wondklaver, een onopvallende 
plant met een fantastische werking, die ook door 
Elisabeth Sigmund zeer gewaardeerd werd. In het 
centrum van de formuleringen voor oogmake-up 
staan extracten van ogentroost, ook bekend onder de 
Latijnse naam Euphrasia, een plant met zuiverende 
en structurerende eigenschappen. En de roos, die  
met haar kracht en tederheid alle lipproducten  
begeleidt.”

Wat was de bijzondere uitdaging bij het 
uitbreiden van het make-up assortiment? 

“We wilden een breed spectrum van complexe tinten 

en duidelijk te onderscheiden nuances. Het was niet 
gemakkelijk om deze diversiteit te verkrijgen met 
zuiver natuurlijke ingrediënten. Alleen al voor de 
oogschaduw hebben we twaalf volledig nieuwe tinten 
gecreëerd. Iedere tint bestaat uit een mengsel van drie 
tot vijf verschillende minerale pigmenten.”

Hoe ontstonden dan uit de nieuwe kleurcreaties 
de producten van vandaag? 

“Telkens weer hadden we het grote moment waarop 
alle betrokkenen bij elkaar kwamen om de 
ontwikkelde samples voor te stellen aan een groep 
collega’s met een gevoel voor kleur en om deze 
samen te testen. Soms zag de finish er anders uit 
dan verwacht, was de pigmentatie nog niet 
optimaal, enzovoort, enzovoort. We hebben in elk 
geval veel ervaring opgedaan en hebben tijdens het 
werk veel plezier gehad. We wilden samen iets 
nieuws en unieks creëren. Ik denk dat we hierin  
zijn geslaagd.”

Bent u privé ook een  
echte make-up liefhebber? 

“Zoals de meeste Franse vrouwen draag ik in het 
dagelijks leven vaak alleen lipstick. De nieuwe Brow 
& Lash Gel is voor mij een zeer leuke aanvulling. 
Volledig zonder kleur laat het de wenkbrauwen en de 
wimpers tot hun recht komen. De gel verzorgt, brengt 
de wenkbrauwen en wimpers in vorm en is een ideale 
basis onder de mascara. Bovendien ruikt hij gewoon 
fantastisch. Onze parfumeur Jörg Zimmermann heeft 
hiervoor een bijzonder mooie geur gecreëerd. Ik ben 
er echt dol op.” 

In the spotlights: Dr. Hauschka Make-up
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Met nieuwe kleuren, texturen en producten kan  
elke vrouw haar persoonlijkheid perfect benadrukken. 

Laat je schoonheid zien

Zijn ogen stralen, zijn handen maken veel gebaren. Steeds weer grijpt de International Dr. Hauschka 
make-up artist Karim Sattar naar een van de mooi gevormde producten en licht het gebruik ervan toe. 
Het zijn de nieuwe mogelijkheden met de vernieuwde make-uplijn die hem zo enthousiast maken.  
“Het team van Dr. Hauschka heeft niet alleen nieuwe producten en kleuren ontwikkeld, maar ook het 
design van de producten volledig vernieuwd.” Karim toont als voorbeeld een nieuwe Eyeshadow Trio.  
“Op elkaar afgestemde Eyeshadow-kleuren waren tot nu toe alleen in limited editions beschikbaar.  
Nu hebben we in één keer vier trio’s aan het assortiment toegevoegd, plus Eyeshadow singles  
en een speciaal Eye & Brow Palette. Met al deze nieuwe combinaties krijg je zin om nieuwe looks te testen.  
Ideaal voor beginners omdat de kleuren versmelten met je eigen huidskleur. Daarom ziet het er nooit 
onnatuurlijk uit. Een teken dat deze make-up heel speciaal is en de unieke persoonlijkheid van iedere 
drager respecteert”, legt de make-up artist uit.
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Een ander schoonheidsgeheim van Karim is de nieuwe transparante Lip Line Definer. Deze breng je  
aan op de buitenste liplijn en vormt een verzorgende barrière tegen het uitlopen van lipstick of lip gloss.  
“Op het eerste gezicht een gewone stift, maar uiteindelijk een echte sensatie voor perfect gevormde lippen. 
Ik kan niet meer zonder”, vertelt hij.

Bijzonder zijn de nieuwe highlighters. Onzichtbare hulpjes die de make-up en de kleuren, maar ook  
de contouren van je gezicht nog meer accentueren. Op de eerste plaats de Light Reflecting Concealer 00. 
Deze is transparant en helder en kan direct op je huid of over de primer worden aangebracht.  
Karim Sattar toont ons het oplichtend effect en de zachte randen. Zijn tip: de concealer niet alleen 
gebruiken om kringen onder je ogen te verzachten, maar ook om fijne mimische rimpeltjes weg  
te werken en als highlighter rond je ogen, boven de lipcontour en op je voorhoofd, neus en wangen.  
“Ik hou van producten die je volledig intuïtief kunt gebruiken.”
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Rood is niet gewoon rood

De nieuwe lipsticks, Sheer Lipsticks en Lip Glosses van Dr. Hauschka tonen meer  
van jou dan alleen mooie lippen. Laat je inspireren. Voor de mooiste liptinten hebben 

we zes kleurenthema’s ontwikkeld: Rose, Pink, Berry, Apricot, Red en Brown.  
Voor elk van deze thema’s bestaat er een lichte, medium en donkere lipstickvariant. 

Voor een subtiele glinstering zorgen zes Sheer Lipsticks en zes sterker glanzende  
Lip Glosses die op de kleurthema’s zijn afgestemd. 

De passende nuance voor ieder moment in je leven. 

108 In the spotlights: Dr. Hauschka Make-up
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Het model Ailar werd opgemaakt met: Foundation, Concealer, Loose Powder, Eyeshadow Trio 03,  
Eye Definer 06, Lipstick 04, Blush Duo 02, Volume Mascara 03
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Het is je uitstraling die je zo bijzonder maakt. 
Dr. Hauschka Cosmetica respecteert en ondersteunt 
je persoonlijkheid. Onze producten bedekken je 
natuurlijke uitstraling niet maar benadrukken deze. 
Dr. Hauschka Make-up laat je innerlijke en uiterlijke 
schoonheid stralen. Of je hoofd nu staat naar subtiele 
‘sandalwood’ of naar expressieve ‘fire lilly’ je huid wordt 
altijd verzorgd. Dr. Hauschka Make-up combineert 
expressieve minerale kleuren met natuurlijke 
bescherming en verzorging. Elk product heeft een 
unieke samenstelling met kostbare plantaardige 
wassen of oliën en heilzame plantenextracten. Door 
de unieke kwaliteit van de ingrediënten kunnen de 
fijne texturen heerlijk makkelijk en gelijkmatig worden 
aangebracht. 

Wil je een subtiele nuance aanbrengen 
of een glamoureuze look creëren? 
De kleuren van Dr. Hauschka begeleiden je bij elke 
gelegenheid. De diversiteit is gebaseerd op minerale 
pigmenten van natuurlijke oorsprong. die optisch 

samengaan met je eigen huidskleur. Daardoor zien 
zelfs krachtige kleuren er altijd levendig uit en nooit 
kunstmatig. Combineren, ontdekken, proberen – en 
daarbij helemaal jezelf blijven. 

Door make-up artists ontwikkelde kleurenreeksen
Het volledige assortiment van Dr. Hauschka Make-up 
omvat producten voor je teint, ogen en lippen: 
foundation, concealers en powders, eyeshadows, eye 
definers, eyeliners en mascara evenals lipsticks, lip 
glosses en lipliners. Ontdek de complete kleurenreeks  
van Dr. Hauschka. Bijvoorbeeld met een ‘sun-kissed 
nectarine’ op je wangen, ‘jade’ op je oogleden en 
‘rosebay’ op je lippen. Onze make-up lijn is ontwikkeld 
in samenwerking met professionele make-up artists. 
Voor levendige tinten die op iedere huid zorgen voor 
een persoonlijke nuance. Ons verpakkingsdesign 
weerspiegelt de hoogwaardige inhoud, zodat elke 
aanraking je naar meer doet verlangen. 

Laat je schoonheid stralen!

Laat je schoonheid  
stralen

Je bent uniek. Je wezen, je lach, je leven.  
Leef je persoonlijkheid en schoonheid:  
met Make-up van Dr. Hauschka.
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Egaliserende producten voor de teint vormen de basis 
voor make-up. Dr. Hauschka foundation, concealers 
en powders brengen iedere huid in een harmonisch 
evenwicht, zonder de eigen individualiteit te 
bedekken. Zorgvuldig bereide samenstellingen 
van heilzame planten zoals toverhazelaar, salie en 
wondklaver geven stabiliserende en vitaliserende 

impulsen. Hoogwaardige ingrediënten, zoals een 
essence van granaatappelolie en macadamianotenolie 
beschermen en voeden je huid. Ze zorgen bovendien 
voor een lichte textuur die je bijzonder goed kunt 
aanbrengen. Zachte accenten met ons Blush Duo 
toveren vervolgens een frisse uitstraling op je wangen 
en maken je gezichtsvorm harmonisch.

Een stralende teint
Het is zoals in de kunst. Voordat de schilder zijn penseel in de verf 

dompelt, bereidt hij zijn schilderdoek voor met een grondlaag. 
Evenveel aandacht besteden we aan onze teint, die we in  

een eerste stap egaliseren.

Het model Verena werd opgemaakt met: Foundation, Concealer, Compact Powder, Bronzing Powder,  
Eyeshadow Trio 04, Eye & Brow Palette, Blush Duo 01, Defining Mascara 01, Lip Gloss 05
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Foundation
Verzorgende basis voor een natuurlijke uitstraling. De lichte tot 
medium dekking geeft iedere huid een egale teint.
De samenstelling van minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten als granaatappel, macadamianoot- en 
kokosnootolie, hydrateert je huid en beschermt haar tegen 
externe invloeden.

Gebruik 
Breng Foundation op verschillende manieren aan: natuurlijk 
met je vingers, licht met een sponsje of gericht met een penseel. 

Ingrediënten 
01 macadamia
Water (Aqua), Alcohol, Mica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Fruit Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, 
Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Bentonite, Xanthan Gum, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Silica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891).

02 almond
Water (Aqua), Alcohol, Mica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Fruit Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, 
Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Bentonite, Xanthan Gum, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Silica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891).

03 chestnut
Water (Aqua), Alcohol, Mica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Fruit Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, 
Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Bentonite, Xanthan Gum, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Silica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

04 hazelnut
Water (Aqua), Alcohol, Mica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Fruit Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, 
Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Bentonite, Xanthan Gum, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Silica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891).

05 nutmeg
Water (Aqua), Alcohol, Mica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Fruit Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, 
Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Bentonite, Xanthan Gum, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Silica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

06 walnut*
Water (Aqua), Alcohol, Mica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Fruit Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, 
Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Bentonite, Xanthan Gum, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Silica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891).

07 pecan*
Water (Aqua), Alcohol, Mica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Punica Granatum Fruit Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, 
Farnesol*, Coumarin*, Citral*, Eugenol*, Benzyl Alcohol*, Bentonite, Xanthan Gum, 
Sodium Cetearyl Sulfate, Silica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 macadamia 

02 almond 

03 chestnut 

04 hazelnut 

05 nutmeg 

06 walnut* 

07 pecan* 

* Kleuren 06 en 07 zijn niet in alle landen verkrijgbaar.
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Concealer 
Mooi in balans: de natuurlijke dekking camoufleert 
onregelmatigheden.
De samenstelling van minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten als goudsbloem en sheaboter, zorgt ervoor 
dat je huid verzorgd aanvoelt.

Gebruik
Breng direct aan op je huid of over je foundation.

Ingrediënten 
01 macadamia, 02 chestnut, 03 nutmeg 
Water (Aqua), Alcohol, Mica, Glycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, 
Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Fragrance (Parfum)*, Limonene*, Geraniol*, 
Linalool*, Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, Farnesol*, Coumarin*, 
Citral*, Eugenol*, Bentonite, Sodium Cetearyl Sulfate, Citric Acid, Xanthan Gum, Silica. 
[May contain (+/-) Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide 
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007), Zinc Oxide (CI 77947)].
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Light Reflecting Concealer 
Stralend: natuurlijke lichtreflecties verzachten donkere 
schaduwen.
De samenstelling van minerale pigmenten en plantenextracten 
als wondklaver en amandelolie, is geschikt voor gevoelige 
gedeeltes van je huid. 

Gebruik 
Dep rond je ogen, op je lipcontour of boven je lippen – direct 
op je huid of over je foundation.

Ingrediënten 
00 translucent
Water (Aqua), Alcohol, Sodium Potassium Aluminum Silicate, Glycerin, Persea 
Gratissima (Avocado) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cetearyl 
Alcohol, Mica, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Silica, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Daucus Carota Sativa 
(Carrot) Root Extract, Fragrance (Parfum)*, Limonene*, Geraniol*, Linalool*, 
Citronellol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, Farnesol*, Coumarin*, Citral*, 
Eugenol*, Bentonite, Sodium Cetearyl Sulfate, Citric Acid, Xanthan Gum, Iron Oxides 
(CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Zinc Oxide (CI 77947).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 macadamia 

02 chestnut 

03 nutmeg 

00 translucent 
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Colour Correcting 
Powder
Fris en zuiver: Colour Correcting Powder 
met vier lichte tinten vermindert 
roodheden en donkere kringen rond  
je ogen. Voor een mooie, frisse teint.
De samenstelling van lichtreflecterende 
minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten, als wondklaver en 
toverhazelaar, zorgt voor een egale teint.

Gebruik 
Breng direct aan op je huid of over je 
foundation.

Ingrediënten 
00 translucent
01, 02: Talc, Silk (Serica) Powder, Diatomaceous 
Earth (Solum Diatomeae), Sodium Potassium 
Aluminum Silicate, Magnesium Stearate, Caprylic/
Capric Triglyceride, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Mica, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf 
Extract, Silica, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, 
Eugenol*, Tin Oxide. [May contain (+/-) Iron Oxides 
(CI 77491, CI 77492), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].
03, 04: Talc, Silk (Serica) Powder, Diatomaceous Earth 
(Solum Diatomeae), Sodium Potassium Aluminum 
Silicate, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Mica, Silica, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*. [May 
contain (+/-) Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Loose Powder
Licht en luchtig: het ultrafijne poeder 
fixeert je make-up en matteert je teint 
langdurig.
De luchtige, zachte samenstelling 
van minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten als toverhazelaar en 
zijde, beschermt je huid zonder haar uit 
te drogen.

Gebruik 
Breng Loose Powder met het poeder-
donsje zacht aan op je huid.

Ingrediënten 
00 translucent
Manihot Utilissima (Tapioca) Starch, Silk (Serica) Powder, 
Mica, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Anthyllis 
Vulneraria Extract, Hydrated Silica, Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Fragrance (Parfum)*, Limonene*, Linalool*, 
Citronellol*, Geraniol*, Coumarin*, Citral*, Benzyl 
Benzoate*, Farnesol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Silica, 
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Compact Powder 
Een fluweelzachte touch: Compact 
Powder matteert je huid op natuurlijke 
wijze en zorgt voor een egale teint.
De samenstel l ing  van minerale 
pigmenten, zijdepoeder en heilzame 
plantenextracten als toverhazelaar, geeft 
je huid een zacht gevoel.

Gebruik 
Breng Compact Powder met het poeder-
donsje aan op je huid. Ideaal om 
onderweg je make-up bij te werken.

Ingrediënten 
01 macadamia, 02 chestnut, 03 nutmeg
Talc, Mica, Silk (Serica) Powder, Diatomaceous Earth 
(Solum Diatomeae), Magnesium Stearate, Caprylic/
Capric Triglyceride, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf 
Extract, Silica, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Limonene*, Citronellol*, Linalool*, Geraniol*, 
Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, Farnesol*, Citral*, 
Coumarin*, Eugenol*. [May contain (+/-) Iron Oxides 
(CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide 
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007)].
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

00 translucent

01 macadamia

02 chestnut

03 nutmeg

00 translucent
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Blush Duo
Betoverend: deze tweekleurige rouge geeft je gezicht vorm en 
accentueert je wangen. 
De samenstelling van minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten als salie en toverhazelaar, zorgt voor een 
gezonde blos op je wangen.

Gebruik 
Gebruik de donkere, matte tint voor contouren. Breng highlights 
aan met de lichte, glanzende tint.

Ingrediënten 
01 soft apricot, 02 dewy peach
01: Talc, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Kaolin, Magnesium Stearate, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) 
Bark/Leaf Extract, Silk (Serica) Powder, Silica, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Citral*, Eugenol*. [May contain (+/-) Mica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007)].
02: Talc, Kaolin, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Diatomaceous Earth 
(Solum Diatomeae), Anthyllis Vulneraria Extract, Silk (Serica) Powder, Hamamelis 
Virginiana (Whitch Hazel) Bark/leaf Extract, Silica, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Citral*, Eugenol*. [May contain (+/-) Mica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891)].

03 sun-kissed nectarine
01: Talc, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Kaolin, Magnesium Stearate, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Mica, Hamamelis Virginiana (Witch 
Hazel) Bark/Leaf Extract, Silk (Serica) Powder, Silica, Salvia Officinalis (Sage) Leaf 
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, 
Linalool*, Citral*, Eugenol*, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891).
02: Talc, Kaolin, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Diatomaceous 
Earth (Solum Diatomeae), Calcium Aluminum Borosilicate, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Silk (Serica) Powder, Silica, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Salvia 
Officinalis (Sage) Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Tin Oxide, Carmine (CI 75470), 
Iron Oxides (CI 77491), Titanium Dioxide (CI 77891).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Colour Correcting 
Powder
Fris en zuiver: Colour Correcting Powder 
met vier lichte tinten vermindert 
roodheden en donkere kringen rond  
je ogen. Voor een mooie, frisse teint.
De samenstelling van lichtreflecterende 
minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten, als wondklaver en 
toverhazelaar, zorgt voor een egale teint.

Gebruik 
Breng direct aan op je huid of over je 
foundation.

Ingrediënten 
00 translucent
01, 02: Talc, Silk (Serica) Powder, Diatomaceous 
Earth (Solum Diatomeae), Sodium Potassium 
Aluminum Silicate, Magnesium Stearate, Caprylic/
Capric Triglyceride, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Mica, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf 
Extract, Silica, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, 
Eugenol*, Tin Oxide. [May contain (+/-) Iron Oxides 
(CI 77491, CI 77492), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].
03, 04: Talc, Silk (Serica) Powder, Diatomaceous Earth 
(Solum Diatomeae), Sodium Potassium Aluminum 
Silicate, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Mica, Silica, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*. [May 
contain (+/-) Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Bronzing Powder
Sun-kissed: het ultrafijne poeder geeft je huid een transparante, 
zongebruinde tint. Voor een natuurlijke, levendige uitstraling.
De samenstelling van minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten als toverhazelaar en salie, beschermt en 
verzorgt je huid.

Gebruik 
Breng Bronzing Powder met rond draaiende bewegingen aan 
op je voorhoofd, neus, kin en wangen. Werk vanuit het midden 
naar buiten toe.

Ingrediënten 
01 bronze
Talc, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Silk (Serica) Powder, Kaolin, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Magnesium Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Mica, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Silica, Salvia Officinalis 
(Sage) Leaf Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Fragrance (Parfum)*, Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Geraniol*, Coumarin*, 
Citral*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Tocopherol, Ascorbyl 
Dipalmitate, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 soft-apricot

 
02 dewy peach 

 
03 sun-kissed nectarine

01 bronze



116 Ogen

Licht en donker, warm en koud, glinsterend en mat. 
Contrasten laten je ogen op een bijzondere manier 
stralen. Ze trekken de aandacht en versterken de 
uitdrukking van je identiteit. Intens kleurende 
eyeshadows, eye definers, eyeliners en mascara bieden 
inspirerende nieuwe mogelijkheden. De bijzondere 

formuleringen bevatten kostbare plantaardige wassen 
of oliën. Ze beschermen en verzorgen de tere huid 
rond je ogen. Zorgvuldig bereide samenstellingen van 
heilzame planten, zoals ogentroost, toverhazelaar en 
zwarte thee zorgen voor rustgevende impulsen en 
onderstrepen de levendigheid van je ogen.

Schitterende ogen
Zet mooie kleuraccenten en laat zo de kracht  
die in je ogen te zien is, prachtig tot uiting komen.

Het model Anne werd opgemaakt met: Foundation, Loose Powder, Light Reflecting Concealer, 
Eyeshadow Trio 02, Sheer Lipstick 06, Blush Duo 01, Eye Definer 02, Volume Mascara 02
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Eye Definer
Creëer sprekende ogen: het zachte 
potlood accentueert de unieke schoon-
heid van je ogen.
De zachte samenstelling van minerale 
pigmenten en heilzame plantenextracten 
als wondklaver,  kweepeer was en 
sheaboter, verzorgt de huid rond je  
ogen op milde wijze.

Gebruik 
Breng Eye Definer op je bovenste en/of 
onderste wimperrand aan en vervaag 
de lijn met de applicator. Kan ook op 
de binnenste wimperrand aangebracht 
worden.

Ingrediënten 
01 black, 04 green, 05 taupe
Hydrogenated Jojoba Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Canola Oil, Sclerocarya Birrea Seed 
Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Pyrus 
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum 
Diatomeae), Glyceryl Caprylate, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/
Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, 
Geraniol*, Linalool*, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate. 
[May contain (+/-) Mica, Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].

02 brown
Hydrogenated Jojoba Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Canola Oil, Sclerocarya Birrea Seed 
Oil, Mica, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Pyrus 
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum 
Diatomeae), Glyceryl Caprylate, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/
Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, 
Geraniol*, Linalool*, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, 
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium 
Dioxide (CI 77891).

03 blue, 06 plum
Hydrogenated Jojoba Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Canola Oil, Sclerocarya Birrea Seed 
Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Pyrus 
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum 
Diatomeae), Glyceryl Caprylate, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/
Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, 
Geraniol*, Linalool*, Maltodextrin, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate. [May contain (+/-) Mica, Carmine (CI 75470), 
Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Eye Definer nude
Net als fonkelende sterren: door deze 
lichte tint in huidskleur lijken je ogen 
groter en helderder.
De zachte samenstelling van minerale 
pigmenten en heilzame plantenextracten 
als wondklaver, kweeperenwas en 
sheaboter, verzorgt de huid rond je  
ogen op milde wijze.

Gebruik 
Breng aan op de binnenste ooghoek van 
je onderste wimperrand.

Ingrediënten 
00 nude
Hydrogenated Jojoba Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Canola Oil, Sclerocarya Birrea Seed 
Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Pyrus 
Cydonia Peel/Fruit Wax, Diatomaceous Earth (Solum 
Diatomeae), Glyceryl Caprylate, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/
Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, 
Geraniol*, Linalool*, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate. 
[May contain (+/-) Mica, Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 black 

02 brown 

03 blue 

04 green 

05 taupe 

06 plum 

00 nude 
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Eyeshadow Trio
Glinsterend: drie op elkaar afgestemde tinten accentueren je 
stralende ogen.
De samenstelling van minerale pigmenten en heilzame planten-
extracten als zwarte thee en zijde, verzorgt de gevoelige huid 
rond je ogen.

Gebruik 
Breng de lichtste kleur op het bewegend ooglid tot onder je 
wenkbrauwen aan. Breng de donkerste tint aan in je buitenste 
ooghoek tot de oogplooi en op je onderste wimperrand. Breng 
de middelste kleur op het midden van het bewegend ooglid aan.

Ingrediënten. 
01 sapphire
01, 03: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) 
Powder, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Silica, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Iron Oxides 
(CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).
02: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Silica, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Iron Oxides (CI 77499), 
Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

02 jade
01: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Silica, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
02: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silica, Silk (Serica) 
Powder, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Anthyllis Vulneraria Extract, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Tin Oxide, Iron 
Oxides (CI 77491, CI 77492), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).
03: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Silica, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Maltodextrin, Carmine 
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

03 ametrine
01: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Silica, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Maltodextrin, Carmine 
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77491), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines 
(CI 77007).
02: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) 
Powder, Silica, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Anthyllis Vulneraria Extract, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Maltodextrin, 
Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007).
03: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Maltodextrin, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Silica, Anthyllis Vulneraria 
Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, 
Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007).

04 sunstone
01,02,03: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) 
Powder, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Silica, Anthyllis Vulneraria Extract, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Tin Oxide. 
[May contain (+/-) Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), 
Titanium Dioxide (CI 77891)].
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

02 jade 04 sunstone

01 sapphire 03 ametrine
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Eyeshadow 
Oogverblindend: kleurrijke, glanzende oogschaduw voor een 
stralende oogmake-up.
Samenstelling van minerale pigmenten en heilzame planten-
extracten als zwarte thee en zijde, verzorgt de gevoelige huid 
rond je ogen.

Gebruik 
Gebruik afzonderlijk of als aanvulling op Eyeshadow Trio voor 
expressieve accenten.

01 alabaster

02 lapis lazuli

03 rubellite

04 verdelite

05 amber

Ingrediënten 
01 alabaster
Talc, Sodium Potassium Aluminum Silicate, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Silk (Serica) Powder, Calcium Aluminum Borosilicate, Mica, Silica, 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Tin Oxide, Alumina, Iron 
Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

02 lapis lazuli
Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Silica, Calcium Aluminum Borosilicate, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), 
Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Citral*, Eugenol*, Tin Oxide, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007).

03 rubellite
Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Calcium Aluminum 
Borosilicate, Silk (Serica) Powder, Silica, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), 
Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Citral*, Eugenol*, Maltodextrin, Tin Oxide, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491), 
Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

04 verdelite
Talc, Mica, Calcium Aluminum Borosilicate, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Silk (Serica) Powder, Silica, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), 
Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Citral*, Eugenol*, Tin Oxide, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007).

05 amber
Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Silica, Alumina, Iron 
Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Eye & Brow Palette
Eyeopener: de zachte, matte tinten geven je ogen diepte en 
creëren expressieve, natuurlijke wenkbrauwen.
De samenstelling van minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten als zijde en zwarte thee, verzorgt de gevoelige 
huid rond je ogen. 

Gebruik 
Breng de gewenste kleurencombinatie met het afgeronde 
penseel op je ooglid aan. Vul je wenkbrauwen in met het 
afgeschuinde penseel door korte, fijne lijntjes in de groeirichting 
van je wenkbrauwen te trekken.

Ingrediënten :
01 stone
01, 03, 04: Talc, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Silica, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*. [May contain (+/-) 
Mica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007)].
02: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Silk (Serica) Powder, 
Silica, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Fragrance 
(Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Maltodextrin, Carmine 
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499 ), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 stone
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Liquid Eyeliner
Creëer een nauwkeurige lijn op je ooglid.
De samenstelling van heilzame plantenextracten verzorgt de 
gevoelige huid rond je ogen.

Gebruik 
Trek een lijn vanuit het midden naar binnen en daarna vanuit 
het midden naar buiten. Maak de lijn naar buiten toe breder en 
eindig met een welving.

Ingrediënten 
01 black
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, 
Bentonite, Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphrasia 
Officinalis Extract, Hydrogenated Jojoba Oil, Xanthan Gum, Beeswax (Cera Alba), 
Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Silica, Lysolecithin, Potassium Hydroxide, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide 
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

02 brown
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Bentonite, Euphrasia 
Officinalis Extract, Hydrogenated Jojoba Oil, Xanthan Gum, Beeswax (Cera Alba), 
Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Maltodextrin, Silica, Lysolecithin, Potassium Hydroxide, Carmine (CI 75470), Iron 
Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 black 

02 brown 



122 Ogen

Defining Mascara
Adembenemend: Defining Mascara verdeelt en definieert elke 
wimper voor een natuurlijke, expressieve blik. 
De samenstelling van minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten als ogentroost en bijenwas, beschermt de 
fijne wimperharen.

Gebruik
Breng gelijkmatig op je wimpers aan vanaf de aanzet tot in de 
puntjes.

Ingrediënten
01 black
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphrasia Officinalis 
Extract, Hectorite, Hydrogenated Jojoba Oil, Beeswax (Cera Alba), Rosa Damascena 
Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Xanthan Gum, 
Lysolecithin, Potassium Hydroxide, Silica, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide 
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007).

02 brown
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Euphrasia Officinalis 
Extract, Hectorite, Hydrogenated Jojoba Oil, Beeswax (Cera Alba), Rosa Damascena 
Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Xanthan Gum, 
Lysolecithin, Maltodextrin, Potassium Hydroxide, Silica, Carmine (CI 75470), Iron 
Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499).

03 blue
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Hectorite, Euphrasia 
Officinalis Extract, Hydrogenated Jojoba Oil, Beeswax (Cera Alba), Rosa Damascena 
Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Xanthan Gum, 
Lysolecithin, Potassium Hydroxide, Silica, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide 
(CI 77891), Ultramarines (CI 77007).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 black 

02 brown 

03 blue 



123Ogen

Volume Mascara
Vol uitdrukking: Volume Mascara creëert zichtbaar vollere 
wimpers voor een volumeboost.
De samenstelling van minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten als kweepeerzaad, zijde en candelillawas, 
beschermt elke afzonderlijke wimper.

Gebruik
Breng Volume Mascara met zigzagbewegingen aan: plaats het 
borsteltje diagonaal op de groeirichting van de wimpers en 
beweeg heen en weer. Trek het borsteltje zijdelings weg.

Ingrediënten
01 black
Water (Aqua), Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Saccharum Officinarum (Sugar 
Cane) Extract, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Acacia Senegal Gum, 
Cetearyl Alcohol, Beeswax (Cera Alba), Melia Azadirachta Leaf Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Lysolecithin, Euphrasia 
Officinalis Extract, Silk (Serica) Powder, Hydrogenated Jojoba Oil, Hectorite, Rosa 
Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Silica, Potassium Hydroxide, Iron Oxides (CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), 
Ultramarines (CI 77007).

02 brown, 03 plum
Water (Aqua), Pyrus Cydonia Seed Extract, Alcohol, Saccharum Officinarum (Sugar 
Cane) Extract, Sorbitol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Acacia Senegal Gum, 
Cetearyl Alcohol, Beeswax (Cera Alba), Melia Azadirachta Leaf Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Lysolecithin, Euphrasia 
Officinalis Extract, Silk (Serica) Powder, Hydrogenated Jojoba Oil, Hectorite, Rosa 
Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Silica, 
Maltodextrin, Potassium Hydroxide. [May contain (*/-) Mica, Carmine (CI 75470), Iron 
Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891), Ultramarines 
(CI 77007)].
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Brow & Lash Gel
Mooi gevormd: de transparante gel vormt en fixeert je wimpers 
en wenkbrauwen, voor een vollere oogopslag. 
De samenstelling van heilzame plantenextracten als neem-
bladeren en ogentroost, verzorgt je wimpers en wenkbrauwen.

Gebruik
Breng subtiel aan op je wimpers en/of wenkbrauwen en breng 
deze in de gewenste vorm. Ook te gebruiken als basis voor 
mascara of om je wenkbrauwen te definiëren.

Ingrediënten
00 translucent
Water (Aqua), Alcohol, Sorbitol, Glycerin, Chondrus Crispus Extract, Melia Azadirachta 
Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hectorite, Euphrasia Officinalis Extract, 
Fragrance (Parfum)*, Limonene*, Citronellol*, Coumarin*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, 
Silk (Serica) Powder, Xanthan Gum.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 black 

02 brown 

03 plum 

00 translucent 
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Rood is niet gewoon rood. Lipsticks en lip gloss 
van Dr. Hauschka laten de natuurlijke schoonheid 
van je lippen zien met kleuren voor elk type en 
voor elke gelegenheid. Van zacht tot krachtig, van 
subtiel tot glamoureus. De voedende texturen 
gaan een verbinding aan met de eigen rode kleur 
van je lippen en vormen zo individuele nuances. 

De samenstellingen met minerale pigmenten en 
waardevolle natuurlijke ingrediënten, zoals jojoba- 
en amandelolie verzorgen en beschermen je lippen. 
Zorgvuldig bereide samenstellingen met heilzame 
planten, zoals rozenbloesem, rozenbottel en 
wondklaver, geven vitaliserende en harmoniserende 
impulsen.

Zijdezachte lippen
Accentueer je lippen als 
uitdrukking van je persoonlijkheid.

Het model Fernanda werd opgemaakt met: Eye & Brow Palette, Liquid Eyeliner 01, Lip Liner 02, 
Lipstick 12, Foundation, Concealer, Colour Correcting Powder, Blush Duo 03
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Lip Line Definer 
Perfecte lijn: het transparante potlood 
vormt een onzichtbare barrière die 
het uitlopen van Lipstick en Lip Gloss 
voorkomt.
De samenstel l ing van hei lzame 
plantenextracten als toverhazelaar, 
sheaboter en rozenwas, verzorgt en 
verzacht je lippen.

Gebruik 
Breng Lip Line Definer aan op je huid 
net buiten de zachte, roodkleurige 
lipcontouren.

Ingrediënten 
00 translucent
Silica, Hydrogenated Jojoba Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Canola Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, 
Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Diatomaceous 
Earth (Solum Diatomeae), Glyceryl Caprylate, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) 
Bark/Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Rosa Damascena Flower Wax, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Beeswax (Cera Alba), Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Fragrance (Parfum)*, 
Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Eugenol*, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate.
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Lip Liner
Contourexpert: deze zachte Lipliner 
tekent de contouren van je lippen 
gemakkelijk en nauwkeurig.
De samenstel l ing van minerale 
pigmenten en heilzame plantenextracten 
als toverhazelaar, jojojaba-olie en 
rozenwas, verzorgt en verzacht je lippen.

Gebruik 
Volg je lipcontour van buiten naar 
binnen toe en verzacht de lijn met het 
geïntegreerde penseeltje.

Ingrediënten 
01 tulipwood,
02 red heart, 
03 mahogany, 
04 cumaru, 
05 sandalwood
Hydrogenated Jojoba Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Canola Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, 
Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Maltodextrin, 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae), Glyceryl 
Caprylate, Anthyllis Vulneraria Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Rosa Damascena Flower Wax, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Beeswax (Cera 
Alba), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Fragrance (Parfum)*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, 
Eugenol*, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate. [May contain 
(+/-) Mica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499) Titanium Dioxide (CI 77891)].
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 tulipwood 

02 red heart 

03 mahogany 

04 cumaru 

05 sandalwood  

00 translucent 
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Lipstick
Mooie lippen: intense kleur, zachte glans. Hydraterend 
met minerale pigmenten en heilzame plantenextracten als 
rozenbloesems, amandelolie en carnaubawas.

Gebruik 
Nauwkeurig resultaat: met penseel aanbrengen. 
Zachter: op ontspannen lippen deppen.

01 rosebay 

02 mandevilla 

03 camellia 

04 busylizzy 

05 fuchsia 

06 azalea 

07 orpine 

08 hollyhock 

09 chessflower 

10 dahlia 

11 amaryllis 

12 paeony 

13 bromelia 

14 caralluma 

15 bee orchid 

16 pimpernel 

17 geum 

18 fire lily 

Ingrediënten 
01 rosebay, 
04 busylizzy,
05 fuchsia,
15 bee orchid
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, Beeswax (Cera 
Alba), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower 
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit 
Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, 
Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, 
Geraniol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Benzyl Alcohol*, 
Citronellol*, Lecithin. [May contain (+/-) Mica, Carmine 
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), 
Titanium Dioxide (CI 77891)].

02 mandevilla,
03 camellia,
10 dahlia, 
14 caralluma,
16 pimpernel, 
17 geum, 
18 fire lily
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, Beeswax (Cera 
Alba), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower 
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit 
Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, 
Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, 
Geraniol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Benzyl Alcohol*, 
Citronellol*, Silica, Lecithin. [May contain (+/-) Mica, 
Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891)].

06 azalea
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, Beeswax (Cera 
Alba), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower 
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Mica, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa 
Canina Fruit Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) 
Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance 
(Parfum)*, Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, 
Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, 
Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Lecithin, Silica, Alumina, 
Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491), Titanium 
Dioxide (CI 77891).

07 orpine, 
08 hollyhock, 
13 bromelia
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, Beeswax (Cera 
Alba), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower 
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit 
Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, 
Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, 
Geraniol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Benzyl Alcohol*, 
Citronellol*, Maltodextrin, Lecithin, Silica. [May contain 
(+/-) Mica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891)].

09 chessflower, 
12 paeony
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, Beeswax (Cera 
Alba), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower 
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit 
Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, 
Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, 
Geraniol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Benzyl Alcohol*, 
Citronellol*, Maltodextrin, Lecithin. [May contain (+/-
) Mica, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, 
CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891)].

11 amaryllis
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, Beeswax (Cera 
Alba), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower 
Extract, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit 
Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, 
Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, 
Geraniol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Benzyl Alcohol*, 
Citronellol*, Mica, Silica, Lecithin, Tin Oxide, Carmine 
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492), Titanium 
Dioxide (CI 77891).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Sheer Lipstick
Heerlijk subiel: romige, lichte textuur, vleugje kleur.
Met minerale pigmenten en heilzame plantenextracten als 
rozenbottel, arganolie en bijenwas, voor zijdezachte lippen.

Gebruik 
Gemakkelijk aan te brengen zonder spiegel. 

Ingrediënten 
01 majalis
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, 
Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit Extract, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance 
(Parfum)*, Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, 
Benzyl Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Mica, Lecithin, Calcium Aluminum 
Borosilicate, Silica, Tin Oxide, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI77491), Titanium 
Dioxide (CI 77891).

02 rosanna 
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, 
Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Mica, Rosa Canina Fruit Extract, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl 
Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Lecithin, Calcium Aluminum Borosilicate, 
Maltodextrin, Silica, Tin Oxide, Carmine (CI 75470), Titanium Dioxide (CI 77891).

03 muskrose
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, 
Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Mica, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit Extract, 
Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance 
(Parfum)*, Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, 
Benzyl Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Lecithin, Maltodextrin, Silica, Carmine 
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

04 florentina
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, 
Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit Extract, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl 
Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Mica, Lecithin, Silica, Tin Oxide, Carmine 
(CI 75470), Iron Oxides (CI 77491), Titanium Dioxide (CI 77891).

05 zambra
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Lanolin, Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Mica, Euphorbia Cerifera 
(Candelilla) Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus 
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Rosa Canina Fruit Extract, 
Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance 
(Parfum)*, Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, 
Benzyl Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Lecithin, Silica, Carmine (CI 75470), 
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

06 aprikola
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Lanolin, 
Beeswax (Cera Alba), Argania Spinosa Kernel Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosa Damascena Flower Extract, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Hydrogenated Jojoba Oil, Mica, Rosa Canina Fruit Extract, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Rosa Damascena Flower Wax, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl 
Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Lecithin, Calcium Aluminum Borosilicate, 
Silica, Tin Oxide, Alumina, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, 
CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

01 majalis 

02 rosanna 

03 muskrose 

04 florentina 

05 zambra 

06 aprikola 
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Lip Gloss
Stralende lippen: geeft een soepel gevoel en een schitterende 
kleur. Minerale pigmenten en heilzame plantenextracten als 
wondklaver, mangoboter en duindoornolie reguleren het 
vochtgehalte voor zachte lippen.

Gebruik 
Breng afzonderlijk aan of als extra finishing touch over je Lipstick.

Ingrediënten 
01 bush plum
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Castor Oil, Mica, Euphorbia 
Cerifera (Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl 
Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides 
Fruit Oil, Silica, Tin Oxide, Lecithin, Carmine (CI 75470), Titanium Dioxide (CI 77891).

01 bush plum 

02 raspberry 

03 blackberry 

04 goji 

05 cornelian 

06 tamarillo 

02 raspberry
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Castor Oil, Euphorbia Cerifera 
(Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance (Parfum)*, Linalool*, 
Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Benzyl 
Alcohol*, Citronellol*, Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Mica, 
Silica, Lecithin, Carmine (CI 75470), Titanium Dioxide (CI 77891).

03 blackberry
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Hydrogenated Castor Oil, Prunus 
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, Euphorbia 
Cerifera (Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl 
Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides 
Fruit Oil, Mica, Maltodextrin, Silica, Lecithin, Carmine (CI 75470), Titanium Dioxide 
(CI 77891), Iron Oxides (CI 77499).

04 goji
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Hydrogenated Castor Oil, Prunus 
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, Euphorbia 
Cerifera (Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl 
Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides 
Fruit Oil, Mica, Lecithin, Carmine (CI 75470), Iron Oxides (CI 77491).

05 cornelian
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Mica, Anthyllis Vulneraria Extract, Prunus 
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Castor Oil, Euphorbia 
Cerifera (Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl 
Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides 
Fruit Oil, Silica, Lecithin, Maltodextrin, Alumina, Tin Oxide, Carmine (CI 75470), Iron 
Oxides (CI 77491, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891). 

06 tamarillo
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Anthyllis Vulneraria Extract, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Castor Oil, Euphorbia Cerifera 
(Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Fragrance (Parfum)*, Linalool*, 
Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl Salicylate*, Benzyl 
Alcohol*, Citronellol*, Beeswax (Cera Alba), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Mica, 
Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, Lecithin, Tin Oxide, Carmine (CI 75470), Iron 
Oxides (CI 77491), Titanium Dioxide (CI 77891).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën
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Lip Gloss radiance
Briljante kus: deze lichte Lip Gloss geeft je lippen een 
transparante glans.
De samenstelling van minerale pigmenten en heilzame 
plantenextracten als wondklaver, mangoboter en duindoornolie, 
reguleert het vochtgehalte voor zachte lippen.

Gebruik 
Breng afzonderlijk aan of als finishing touch over je Lipstick.

Ingrediënten 
00 radiance
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Lanolin, Hydrogenated Castor Oil, Anthyllis 
Vulneraria Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Cetyl Alcohol, Euphorbia 
Cerifera (Candelilla) Wax, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Fragrance (Parfum)*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*, Farnesol*, Limonene*, Geraniol*, Eugenol*, Benzyl 
Salicylate*, Benzyl Alcohol*, Citronellol*, Beeswax (Cera Alba), Silica, Mica, Calcium 
Aluminum Borosilicate, Tin Oxide, Titanium Dioxide (CI 77891).
*bestanddeel van natuurlijke etherische oliën

Actuele make-up tips van onze Dr. Hauschka 
international make-up artist Karim Sattar vind  

je op onze site: www.dr.hauschka.com

00 radiance 
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Even tot jezelf komen, een stimulerende middag-
pauze, een zelf voorgeschreven kuur, een bijzondere 
beloning – voor een Dr. Hauschka-behandeling is 
altijd wel een goede reden te vinden. Geniet van 
ontspannende en tegelijkertijd werkzame impulsen 
die je huid in evenwicht brengen en je hele lichaam 
nog dagen laten nagenieten.
Laat je aanraken. En vergeet voor een moment de 
wereld om je heen.

Het begint allemaal met warme voeten
Je eerste Dr. Hauschka-behandeling is een hele 
bijzondere ervaring; in het begin staan je voeten 
centraal. In onze wereld draait het vooral om het 
hoofd, ons intellect, en onze voeten zijn vaak koud. 
Als de Dr. Hauschka Therapeut je met een geurend 
voetenbad welkom heet, verdwijnt de spanning van 
de dag en lost alle stress op in de warmte en heerlijke 
zorgzaamheid. Ga op je rug liggen, laat je toestoppen 
en ontspan met behulp van de ritmische en vloeiende 
bewegingen. 

Jouw weefsel ontspant samen met jou
Sinds Elisabeth Sigmund in de jaren ’60 de basis 
voor natuurzuivere cosmetica legde, vormt de 
lymfestimulatie een centraal onderdeel van elke  
Dr. Hauschka-behandeling. Het lymfestelsel fungeert 

als een drainagesysteem en is van groot belang voor 
ons afweersysteem. Zo zorgt het er ondermeer voor 
dat ons bloed gereinigd wordt. Wanneer tijdens 
een behandeling de kleine lymfecapillairen (de 
dunste lymfevaten) met zachte strijkbewegingen 
en penseelstreken worden gestimuleerd, gaan ze 
ontspannen en ontgiften. Zo worden zuurstof en 
voedingsstoffen naar de cellen getransporteerd 
en raakt het weefsel zijn gifstoffen kwijt. De 
zelfreinigende processen van je lichaam worden 
ondertussen geactiveerd, terwijl je jezelf kunt 
overgeven aan de behandeling.

Met volle overgave
De overgave komt overigens van twee kanten: de  
Dr. Hauschka Therapeut schenkt je al haar aandacht 
en professionaliteit. Zij kent niet alleen onze 
producten, maar ook de samenstelling en effecten 
dankzij een bijscholing, die voor alle specialisten in 
natuurzuivere cosmetica van Dr. Hauschka verplicht 
is. Daarom hoort een huidadvies altijd bij de 
behandeling. En daarom word je alleen met producten 
verwend, die bij je huidige huidbeeld passen:  
met een ampullenkuur, een masker, met geurende 
compressen, met verzorgende oliën en crèmes.

Ontmoet je innerlijke schoonheid.

De kunst van het 
aanraken: cosmetica 

betekent overgave

Zorgvuldige aanraking.  
Diepe ontspanning. Werkzame impulsen. 

Dr. Hauschka-behandelingen
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Luxe Klassieke 
Dr. Hauschka- 
behandeling
Geniet van de Luxe Klassieke Dr. Hauschka-
behandeling en verwen jezelf extra. Laat 
ook je rug door de Dr. Hauschka Therapeut 
masseren. Voor een heerlijk en lang 
aanhoudend gevoel van ontspanning.

Duur
135 minuten*

Klassieke 
Dr. Hauschka-
behandeling
Gun jezelf een hele speciale korte 
vakantie. Een ontspannen voetenbad, 
het uitstrijken van je handen en 
armen en geurige compressen laten 
jou ontspannen. Dit vormt de ideale 
voor bereiding op de aansluitende 
gezichts reiniging en -verzorging met de 
natuurlijke cosmetica van Dr. Hauschka. 
Reinigende en verzorgende maskers, 
intensieve verzorging met een ampullen 
kuur regenereert. De penseelmassage 
bevordert de stroming van lymfe, voert 
afvalstoffen af en versterkt het immuun-
systeem. De Klassieke Dr. Hauschka-
behandeling geeft een doorstroomd en 
weldadig gevoel, een gevoel van lichtheid 
en innerlijke balans.

Duur
120 minuten*

Dr. Hauschka  
Verstevigende  
Behandeling
Dit is  een andere manier om de 
Klassieke Dr. Hauschka-behandeling te 
verlengen. Het bevat een ontspannende 
behandeling met de regeneratie 
producten. De tere huid van je ogen 
en de veeleisende huid van je hals en 
décolleté worden verstevigd en voelen 
ontspannen aan.

Duur
135 minuten*

*aanbevolen behandelingsduur
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Dr. Hauschka 
Ontspannings-
behandeling
Een behandeling zonder dieptereiniging, 
die van top tot teen ontspant.

Duur
90 minuten*

Dr. Hauschka  
Revitaliserings-
behandeling
Soms voelt je huid zich net zo vermoeid 
aan als jij. De Revitaliseringsbehandeling 
is de oppepper voor een vermoeide huid. 
Vooral aanbevolen tijdens periodes van 
verandering, zoals bij de wisseling van de 
jaargetijden.

Duur
90 minuten*

Dr. Hauschka- 
behandeling 1 uur 
’Tijd voor mijzelf’
Volledig persoonlijk. Deze behandeling 
wordt precies afgestemd op jouw 
behoeften. Zorgvuldige huidverzorging 
voor de allerhoogste eisen.

Duur
60 minuten*
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Dr. Hauschka 
speciale behandeling 
voor onzuivere, 
ontstekingsgevoelige 
huid
Een intensieve behandeling met de 
natuurzuivere Dr. Hauschka Cosmetica, 
speciaal afgestemd op de regulering van 
de onzuivere, ontstekingsgevoelige huid. 
Wij adviseren deze behandeling om de  
14 dagen aan, totdat je huid weer 
genormaliseerd is.

Duur
60 minuten*

Dr. Hauschka  
Reinigings-
behandeling
Een intensieve dieptereiniging met de 
natuurlijke Dr. Hauschka Cosmetica, 
reinigt en verfijnt je huid en zorgt voor 
een stralende teint.

Duur
60 minuten*

Dr. Hauschka  
Rugreinigings-
behandeling
Bij deze behandeling krijgt de huid op 
je rug net zoveel aandacht als zij nodig 
heeft. Dankzij de intensieve reiniging 
en gerichte verzorging wordt zij heerlijk 
gestimuleerd en voelt ze zacht aan.

Duur
45 minuten*

*aanbevolen behandelingsduur
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De meeste van onze Dr. Hauschka Therapeuten bieden ook individueel  
make-up advies aan – met de producten van onze Make-up lijn.

 

Adressen van Dr. Hauschka Therapeuten voor natuurzuivere 
cosmetica vind je hier: www.dr.hauschka.com

Dr. Hauschka-behandelingen

Dr. Hauschka  
Rugbehandeling
Onze rug is vaak gespannen.
Een behandeling met ritmische en 
ademende bewegingen voor het gehele 
lichaam laat je heerlijk ontspannen.

Duur
30 minuten*

Dr. Hauschka 
Lichaamsbehandeling
Laat je zacht aanraken en ontspan 
volledig. De ritmisch, ademende 
aanrakingen van deze behandeling 
met vloeiende bewegingen zorgen voor  
een bewuste, levendige ervaring. Met 
deze behandeling maak je weer contact 
met jezelf en voel je je lekker van top 
tot teen.

Duur
90 minuten*

Dr. Hauschka Hand- 
en Voetbehandeling
Een oppepper voor vermoeide en 
zwaar belaste handen en voeten. Deze 
behandeling biedt onze ledematen 
ontspanning en verzorging in één.

Duur
elk 40 minuten*
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Sinds 1935 ontwikkelt WALA Heilmittel GmbH  
prepa raten uit de natuur. In het begin van haar 
bestaan was de firma avant-gardist en pionier in 
een maat schappij, die nauwelijks nog oog had voor 
natuurlijke preparaten. Het leek alsof het holistisch 
denken plaats gemaakt had voor snelle technische 
en op zichzelf staande oplossingen.

Gelukkig niet overal. In de eerste plaats waren 
het de antroposofische artsen die enthousiast 
reageerden op het unieke, door Rudolf Hauschka 
ontwikkelde, ritmisch bereidingsprocedé. Bij deze 
methode blijft niet alleen de levenskracht van de 
plant behouden, maar is het tevens mogelijk om 
natuurlijke geneesmiddelen zonder alcohol als 
conserveringsmiddel te produceren. 

Tijdens de verwerking van de planten wordt bij WALA 
als het ware het ritme van de natuur nagebootst in 
de vorm van drie polaire krachten: warmte en kou, 

licht en donker, beweging en rust. Het waterige  
plantenextract dat de WALA-medewerkers op deze 
wijze produceren wordt ook wel een oertinctuur 
genoemd. De op deze manier vervaardigde 
oertincturen vormen de basis voor de genees-
middelen van WALA.
 
Ritme draagt leven in zich
Het doel van grondlegger Rudolf Hauschka, en nu van 
WALA, was om levensprocessen die uit hun evenwicht 
zijn geraakt weer te harmoniseren. Ofwel opnieuw 
hun natuurlijke ritme terug te geven.

De antroposofische geneeskunde gaat bij de  
behandeling van een aandoening niet alleen op zoek 
naar de symptomen, maar ook naar de oorzaken. 
Antroposofische geneesmiddelen, zoals die van  
WALA, proberen de uit het evenwicht geraakte 
processen in de mens te herstellen. En ondersteunen 
het menselijke organisme bij de zelfgenezing.

De basis van Dr. Hauschka Cosmetica –  
de WALA geneesmiddelen

WALA Heilmittel GmbH
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Vandaag de dag zijn er ongeveer 900 verschillende 
WALA geneesmiddelen voor acute- en chronische 
aandoeningen beschikbaar. De breedte van dit 
assortiment, en de veelzijdige gebruiksvormen, maken 
een individuele en integrale behandeling mogelijk.

Cosmetica als aanvullende verzorging
Sinds 1967 past WALA deze medische kennis en 
ervaring toe bij haar eigen cosmeticalijn: Dr. Hauschka 
Cosmetica. Rudolf Hauschka liep al langer rond met 
het idee om de geneesmiddelen uit te breiden met 
een cosmeticalijn voor een gezonde huid. Pas nadat 
hij de Weense Elisabeth Sigmund leerde kennen, 
namen zijn ideeën concrete vormen aan. 

De schoonheidsspecialiste bestelde altijd bij WALA 
preparaten voor haar eigen cosmeticaproducten. 
Zelf woonde ze destijds in Stockholm maar kwam op 
uitnodiging naar Eckwälden om samen met Rudolf 
Hauschka, en andere geneesmiddelenexperts, te 
werken aan nieuwe recepten voor gezichtsverzorging. 
Samen vonden ze oplossingen voor crèmes met een 
stabiele basis, zonder synthetische toevoegingen, 
en creëerden ze geuren met natuurlijke etherische  

oliën. Vier jaar na de lancering van Dr. Hauschka 
Cosmetica, leidde Elisabeth Sigmund al in 1971 de 
eerste Dr. Hauschka-schoonheidsspecialiste voor 
natuurzuivere cosmetica op.

“Wij voelden ons natuurlijk als rebellen, toen wij deze 
onconventionele cosmetica ontwikkelden.”

Elisabeth Sigmund

Dr. Hauschka Cosmetica voelt zich nog altijd 
verbonden met de pioniersgeest van de eerste 
jaren. In 1999 stelde de onderneming een complete 
make-up lijn voor – met natuurlijke ingrediënten en 
een bereidingswijze die niet alleen decoreert, maar 
ook verzorgt. In 2009 werd de make-up uitgebreid 
met heilzame verzorgingsproducten – Dr.Hauschka 
Med. In 2017 brengt Dr. Hauschka Cosmetica een 
volledig herzien make-upassortiment met een nieuw 
design op de markt. WALA heeft twee productlijnen: 
WALA Geneesmiddelen en Dr. Hauschka Cosmetica 
met producten voor gezichts- en lichaamsverzorging, 
Dr. Hauschka Make-up evenals de natuurzuivere 
mondverzorging van Dr.Hauschka Med.



138

A
After Sun Lotion 81
Amandel Bad 62, 70, 81

B
Been Tonic 63, 77, 89, 90, 91, 93
Behandelingen

1 uur ‘Tijd voor mijzelf 133
Hand- en Voetbehandeling 135
Klassieke Dr. Hauschka-behandeling 132
Lichaamsbehandeling 135
Luxe Klassieke Behandeling 132
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Reinigingsbehandeling 134
Revitaliseringsbehandeling 133
Rugbehandeling 135
Rugreinigingsbehandeling 134
Speciale behandeling voor onzuivere, 
 ontstekingsgevoelige huid 134
Verstevigende Behandeling 132

Blush Duo 115
Bodycrème Amandel 62, 63, 81, 86
Bodycrème Lavendel Sandelhout 62, 63, 80, 85
Bodycrème Rozen 62, 77, 80, 85
Bodymilk Citroen Lemongrass 63, 79, 84, 86
Bodymilk Kweepeer 62, 63, 77, 79
Bodyolie Amandel St. Janskruid 62, 81, 86
Bodyolie Berken Arnica 63, 86
Bodyolie Citroen Lemongrass 63, 79, 84, 94
Bodyolie Moor Lavendel 63, 80, 85, 93, 94
Bodyolie Rozen 62, 63, 80, 83, 85, 94
Bodyolie Sleedoorn 63, 79, 84, 93, 94
Bronzing Fluid 39, 40
Bronzing Powder 115
Brow & Lash Gel 123

C
Citroen Lemongrass Bad 63, 68, 69, 79, 84, 86, 94
Colour Correcting Powder 114
Compact Powder 114
Concealer 113
Conditioner Gevoelige Huid 44, 81
Coverstick 41

D
Defining Mascara 122
Deodorant Rozen 62, 76, 77, 80, 85
Deodorant Salie Mint 63, 76, 77, 79, 86
Deo Voetbalsem 62, 89, 90, 91
Douchecrème Amandel 62, 67
Douchecrème Citroen Lemongrass 63, 66, 77, 79, 84, 86
Douchecrème Lavendel Sandelhout 63, 66, 85
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E
Eye & Brow Palette 120
Eye Definer 117
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Eyeshadow 119
Eyeshadow Trio 118

F
Foundation 112

G
Gekleurde Dagcrème 39, 40
Gezichtsdampbad 19, 24, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54
Gezichtslotion 27
Gezichtslotion Speciaal 27
Gezichtsolie 31
Gezichtsverzorgingsset 57

H
Haarconditioner 62, 74, 75
Haarlotion 62, 63, 74, 75
Haarolie 62, 63, 74, 75
Handcrème 63, 87, 88
Herstellende Nacht Conditioner 43
Hydraterend Masker 33, 45, 49

I
Intensieve Conditioner 25+ 45
Intensieve Conditioner 40+ 51, 54
Intensieve Conditioner Menopauze 51, 54
Intensieve Conditioner Overgevoelige Huid 45
Intensieve Conditioner tot 25 44
Intensieve gezichtsverzorgingsset 57

K
Kalmerend Masker 45, 49
Kweepeercrème 17, 32

L
Lichaamspoeder 63, 78, 82, 89, 90
Light Reflecting Concealer 113
Lip Gloss 128
Lip Gloss radiance 129
Lip Line Definer 125
Lip Liner 125
Lippenbalsem 38
Lippenverzorgingsstift 38
Lipstick 126
Liquid Eyeliner 121
Loose Powder 114

Productlijst

Op de vet gemarkeerde pagina’s vind je de uitgebreide productomschrijvingen.
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M
Melissecrème 32
Mondwater Salie 100
Moor Lavendel Bad 63, 68, 69, 80, 85, 94

N
Nacht Serum 43
Nagelolie 55, 63, 87, 88
Nageloliestift 55, 87, 88

O
Oogbalsem 36
Oogcompressen 34, 35
Oogcrème 35

R
Regeneratie Bodymilk 51, 55, 63
Regeneratie Crème Hals en Décolleté 51, 53
Regeneratie Dagcrème 51, 53
Regeneratie Handcrème 55
Regeneratie Oogcrème 51, 52
Regeneratie Serum 52, 53
Regeneratie Verzorgingsset 59
Reinigend Masker 19, 24, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54
Reinigingscrème 24, 25
Reinigingsmelk 24, 25
Rozen Bad 62, 69, 94
Rozencrème 17, 33, 94
Rozencrème Light 33

S
Salie Bad 63, 68, 70, 77
Sheer Lipstick 127

T
Tandpasta Mint Forte 99
Tandpasta Zout Sensitief 99

V
Verstevigend Masker 48, 54
Verwenset Frisheid en Energie 58
Verwenset Harmonie 58
Vitaliserend Masker 44, 45, 48, 81
Vloeibare Dagcrème 31, 32
Voetcrème 63, 77, 89, 90, 91
Volume Mascara 123

W
Winter Bad 62, 63, 68, 70
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De Dr. Hauschka klantenservice is bereikbaar van maandag  
tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur via: 
Telefoon +31 (0)70 3190166
Fax +31 (0)70 3190158

www.dr.hauschka.com
www.drhauschka-med.nl

Je vindt Dr. Hauschka ook op de sociale media:
www.facebook.com/DrHauschkaNL
www.twitter.com/drhauschkanl
www.pinterest.com/DrHauschka
www.youtube.com/user/DrHauschkaKosmetik
www.instagram.com-dr.hauschkanl

Dr. Hauschka Cosmetica is verkrijgbaar in winkels voor 
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www.dr.hauschka.com.
 
Nederland & België
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Telefoon +31 (0) 70 3955095
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de firma WALA Heilmittel GmbH.
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We vieren 50 jaar Cultuur in Cosmetica
Het begon in Eckwälden, Duitsland, met een kleine, toegewijde groep, die bij elkaar was gekomen om WALA Geneesmiddelen 
te ontwikkelen en te produceren (afbeelding achterzijde links boven, 1956). Dr. Rudolf Hauschka, oprichter van de WALA 
Heilmittel GmbH (afgebeeld op de achterzijde links boven helemaal links staand, ook in de middelste afbeelding met roos, 
1946), besloot begin jaren ’60 natuurcosmetica te ontwikkelen, waarin de kennis over de productie van geneesmiddelen 
zou worden verwerkt. Elisabeth Sigmund (titelpagina) liet haar ideeën en haar kennis over heilzame planten zoals de 
wondklaver (foto op de achterzijde rechts onder) in de formuleringen vloeien. In 1967 kwam de ‘Helende Cosmetica van 
Elisabeth Sigmund’ op de markt. Vandaag, 50 jaar later, hebben we de kennis waarmee we begonnen verder ontwikkeld en 
vormt het de basis voor nieuwe dingen.
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