Mindenki számára a megfelelőt.
A Dr. Hauschka nappali arcápolás áttekintése

Arcápoló tej
Az aktív.

Citromfű
nappali krém
A közvetítő.

Birs
nappali krém
A bonyodalmaktól
mentes.

Rózsa
könnyű
nappali krém
A gyengéd.

Rózsa
nappali krém
A védelmező.

Ki vagyok?

aktivizáló nappali
ápolás, amely vitalizálja a vízhiányos
bőrt

hamvasító hatású
arcápoló készítmény,
amely helyreállítja a
vegyes bőr egyensúlyát

frissítő arcápolás,
amely védelmet nyújt
minden nap

harmonizáló arcápolás, amely finoman
bevon

tartalmas arcápoló
készítmény, amely
védelmet nyújtó
burkot képez

Ki számára?

fakó, vízhiányos, száraz és normál bőr

érzékeny
vegyes bőr

normál, problémamentes bőr

vízhiányos és érzékeny bőr

száraz, érzékeny, kipirosodott és érett bőr

Hogyan néz
ki
a bőr?

›› finom pórusú
›› vízhiányos
›› apró ráncok idő
előtti megjelenése
›› feszítő érzés
a bőrben
›› inkább fakó

›› kipirosodott
›› zsíros T-zóna
›› tág pórusú
›› esetleges tisztátalanságok
›› az orcák területe
száraz

›› rózsás
›› feszes
›› finom pórusú
›› nem érzékeny
›› a T-zóna egészen
enyhén zsíros

›› kipirosodott
›› elvékonyodott bőr
›› esetleg állandóan
kipirosodott orca/
orr
›› látható hajszálerek

›› kipirosodott, látható hajszálerek
›› zsír-/vízhiányos
›› ráncok korai
kialakulása
›› feszítő érzés
a bőrben

Milyen a
hatása?

›› frissít és felélénkít
›› engedi az arcszínt
ragyogni
›› aktivizálja a természetes zsír- és
vízháztartást

›› finomabbá teszi a
bőrállapotot
›› egyenletes, hamvas
arcszínt biztosít.
›› szabályozó hatású
nappali ápolás
vegyes bőrre
›› megnyugtatja az
irritált bőrt, és
kiegyenlítő hatást
fejt ki rá

›› felfrissíti és védelmezi a bőrt
›› biztosítja a vízháztartás egyensúlyát
›› harmonikus gyógynövényi összetétele
révén erősít

›› erősíti és stabillá
teszi a kipirosodásra
hajlamos, érzékeny
bőrt
›› jól és gyorsan
beszívódik
›› harmonizál és véd
a külső hatásokkal
szemben
›› ápol kitágult hajszálerek (couperosis)
esetén

›› gazdag védelem
›› véd a kiszáradás
ellen
›› erősíti a bőr építő
mechanizmusait
›› harmonizálja a
zsír- és nedvességtartalmat
›› kipirosodás és kitágult hajszálerek
(couperosis) esetén
megnyugtatja a bőrt

Mi van
benne?

nyúlszapuka, varázs- citromfű, nyúlszamogyoró és sárgarépa puka és varázsmogyoró

birs, ziliz és varázsmo- rózsa, ziliz és varázsgyoró
mogyoró

rózsa, ziliz és shea vaj

