
Make-up



Dr. Hauschka värikosmetiikka  
saa sisäisen ja ulkoisen  

kauneutesi hehkumaan.



”Ihminen tarvitsee kahdenlaista  
kauneutta, sisäistä ja ulkoista.” 

Elisabeth Sigmund, yksi Dr. Hauschka kosmetiikan perustajista
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Tuo ainutlaatuisuutesi esiin.

Kukaan muu ei ole samalla tavalla kaunis kuin sinä. 

Viehätysvoimasi salaisuus on persoonallisessa 
olemuksessasi. Dr. Hauschka värikosmetiikan tuotteet 
auttavat tuomaan luonnollisen minäsi esiin ja saavat 
sisäisen ja ulkoisen kauneutesi hehkumaan. Nämä meikit 
eivät kätke persoonallisuuttasi, vaan korostavat kauneimpia, 
yksilöllisiä piirteitäsi.

Kaikki tuotteet koostuvat huolellisesti valituista 
rohtokasvien, kallisarvoisten vahojen sekä öljyjen ja 
mineraalipigmenttien yhdistelmistä. Hienojakoisen 
koostumuksen ansiosta meikkien luonnolliset värit 
sulautuvat oman ihosi sävyyn.  

Meikki, joka on yhtä ainutlaatuinen ja luonnollinen kuin 
sinä itse.

Dr. Hauschka värikosmetiikka
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Löydä itsestäsi uusia kauniita puolia, leikittele värisävyillä  
ja korosta eri kasvonpiirteitä mielialasi mukaan.  
Dr. Hauschka värikosmetiikka tarjoaa sinulle lukemattomia 
mahdollisuuksia ilmaista itseäsi luovasti ja kokeillen. 
 
Kaikki tuotteemme koostuvat korkealaatuisista ainesosista. 
Tutkimus-, kehitys- ja maarkkinointiosastomme ovat 
yhdessä meikkitaiteilijoiden ja kosmetologien kanssa 
kehittäneet uusia värejä, tuotteita ja koostumuksia. 

Innostu uusista väreistä ja 
koostumuksista

Kaikki Dr. Hauschka värikosmetiikan 
tuoteryhmät ja väriteemat sointuvat yhteen 
ja täydentävät toisiaan. Ne muodostavat 
sertifioidun luonnonkosmetiikan piirissä 
ainutlaatuisen valikoiman. Käännä sivua ja 
tutustu uusiin monipuolisiin tuotteisiimme.

Luomiväri Trio 02 
Meikkivoide 
Irtopuuteri 
Huulipuna 08

Dr. Hauschka värikosmetiikka
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Dr. Hauschka värikosmetiikan värit  
yhdistyvät ihosi omaan sävyyn, silmiesi väriin  

ja huuliesi pigmenttiin. 

Värien leikkiä
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Dr. Hauschka värikosmetiikka koostuu kallisarvoisten 
ainesosien huolella valituista yhdistelmistä. Tuotteet  
sisältävät rohtokasviuutteita, laadukkaita kasviöljyjä ja - 
vahoja sekä luonnollisia väripigmenttejä. Jokainen ainesosa  
on tärkeä osa kokonaisuutta.

Värikosmetiikkasarjamme yksi tärkeimmistä vaikuttavista 
raaka-aineista on masmalo. Se kykenee sopeutumaan 
monenlaisiin olosuhteisiin ja mukauttaa olemuksensa 
kasvupaikan mukaan. Yhtäällä se rehottaa valtoimenaan, 
toisaalla se taas leviää ryhdikkään hillitysti. Me käytämme 
tuotteissamme hyväksi näitä masmalon hienovaraisesti 
sääteleviä voimia; se vahvistaa ihon suojautumiskykyä 
säilyttäen kuitenkin sen kimmoisuuden. Dr. Hauschka 
kosmetiikassa käytetty masmalo saadaan suurelta osin Bad 
Bollissa sijaitsevalta omalta Sonnenhofin Demeter-tilaltamme. 
Kukinnan aikaan kerätyistä kasveista valmistetaan esansseja ja 
öljyuutteita rytmisen valmistusmenetelmän avulla. 

Dr. Hauschka värikosmetiikka

Masmalo – monipuolinen  
ja vaikuttava kasvi

Kivipuuteri
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Aitoa luonnonkosmetiikkaa 
Dr. Hauschka kosmetiikalla on kansainvälinen luonnon-  
ja luomukosmetiikan NATRUE-laatusertifikaatti.  
Tuotteet eivät sisällä synteettisiä hajusteita,  
väri- eikä säilöntäaineita.

Luomiväri Trio 03

Huulipuna 04

Poskipuna Duo

Ainesosat



10 Dr. Hauschka värikosmetiikka

Kauneuteni lähde
Luo itsellesi kauneutta joka päivä.
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Oma tyytyväisyytemme vaikuttaa eniten siihen, 
pidämmekö itseämme kauniina vai emme. Ylikriittinen 
katse peiliin johtaa meidät harhaan. Kun ajamme jotakin 
asiaa innokkaasti, olemme myötätuntoisia, kuljemme 
itsenäisesti omaa tietämme – nämä ovat hetkiä, joista 

ammennamme positiivista energiaa päivä 
päivältä. Sisäinen täyttymyksen tunne 
näyttäytyy persoonallisena viehätysvoimana. 
Dr. Hauschka värikosmetiikan tuotteet 
auttavat sinua tuomaan sen esiin.

Me haastattelimme neljää Dr. Hauschka 
tuotteiden käyttäjää saadaksemme tietää, mistä he ovat 
innostuneita, mitkä ovat heidän vahvuuksiaan, mille 
he antavat aikaansa, miten he rentoutuvat, minkälaiset 
rituaalit saavat heidät onnellisiksi ja minkälainen 
yhteys sisäisellä ja ulkoisella kauneudella on heidän 
mielestään. Mikä saa heidän sisimpänsä sädehtimään? 
Hymy, kävelyretki aamun aikaisina hetkinä, jokin sydäntä 
lähellä oleva projekti vai kukkakimppu työpöydällä? 

Tuuheuttava ripsiväri 03

Yksilöllinen kauneus

Korosta sitä, mikä sinussa 
on persoonallista – 

muut naiset ovat hyvä 
inspiraation lähde.



”Ihminen on kaunis, kun hänellä on rento, hyvä olo” 
Ailar, Oslo
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”Maailmamme muuttuu aina vain nopeatempoisemmaksi ja 
hektisemmäksi. Haluan silti säilyttää sisäisen tasapainoni ja 
rauhan. Minun viehätysvoimani perustuu usein levollisuuteen. 
Ammattini vaatii paljon matkustamista ja tapaan mitä 

erilaisimpia ihmisiä. Se antaa minulle paljon, 
olen kiinnostunut ihmisistä ja kohtaan 
jokaisen heistä hyvin avoimesti. Opin 
sen varmaankin jo lapsena. Vanhempani 
korostivat aina suvaitsevaisuutta. He eivät 

koskaan yrittäneet muuttaa minua, vaan rohkaisivat minua 
kulkemaan omaa tietäni. On hienoa, että voin nyt puolestani 
rohkaista muita. Olen hyvä kuuntelija. Ei luulisi olevan 
kovinkaan vaikeaa kuunnella toista ihmistä, mutta silti monet 
ovat unohtaneet tämän taidon. Jos joku perheenjäsenistäni 
tai ystävistäni tarvitsee minua, olen hänen tukenaan. Se on 
minulle tärkeintä.”

Haastateltavamme Ailar

Ailar syntyi Iranissa ja muutti pienenä tyttönä 
vanhempiensa kanssa Norjaan. Hän asuu nykyään 
Oslossa ja Lontoossa. Kysyimme Ailarilta, mikä on 
hänen kauneutensa lähde.

Luomiväri Trio 03

Huulipuna 04

Ailarin meikki:

Meikkivoide

Peitevoide

Irtopuuteri

Luomiväri Trio 03

Silmienrajauskynä 06

Huulipuna 04

Poskipuna Duo 02

Tuuheuttava ripsiväri 03 

”Nautin siitä, että 
elämä kantaa.” 
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”Työntäyteisen projektin tai voimia vaatineen kokouksen 
jälkeen lahjoitan itselleni aikaa: lähden päiväksi meren 
rannalle, kävelyretkelle puistoon tai vietän tunnin sohvalla 
hyvää kirjaa lukien. Nämä rentouttavat hetket ovat minulle 
välttämättömiä. 
Harrastan säännöllisesti liikuntaa ja syön hyvin 
tasapainoisesti ja terveellisesti. Myös kosmetiikassa kiinnitän 
huomiota luonnollisiin ainesosiin. Meikkaan lähinnä 
juhlimaan lähtiessäni, silloin meikki on mieluisin asusteeni. 
Rakastan tanssimista, muutenkin kuin yökerhoissa ja 
juhlissa. Kun olen kotona ja hyvällä tuulella, laitan usein 
musiikin soimaan ja tanssin olohuoneessa. Pidän hip hopista, 
arabialaisista biiteistä, nuoruuteni klassikoista – hyvä rytmi 
on pääasia. Tanssiminen on ominta itseäni, se on minun 
tapani meditoida.”

”Leikittelen mielelläni 
voimakkailla väreillä.”
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Poskipuna Duo 02”Kuuntelen tietoisesti sisäistä 
ääntäni.”

Haastateltavamme Ailar



”Tunsimme olevamme kapinallisia  
kehittäessämme tätä perinteistä poikkeavaa 

kosmetiikkaamme.” 
Elisabeth Sigmund, yksi Dr. Hauschka kosmetiikan perustajista

Ensimmäiset Dr. Hauschka tuotteet  
tulivat markkinoille vuonna 1967.  
Myös hoitava värikosmetiikka oli  
suunnitelmissa jo silloin.
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Dr. Hauschka Puhdistusemulsio 
sisältää masmaloa, jojoba- ja 
manteliöljyä. Se puhdistaa 
ja irrottaa meikin kasvoilta 
hellävaraisesti ja sopii myös 
herkälle silmänympärysiholle.

Kansainvälinen meikkitaiteilija 
Karim Sattar on alusta alkaen ollut 
mukana kehittämässä Dr. Hauschka 
värikosmetiikkaa. Hän neuvoo, 
miten loihdit kasvoillesi täydellisen, 
persoonallisen meikin. 

Ihon sävy: luota luoviin kykyihisi 
Dr. Hauschka Meikkivoide sulautuu täydellisesti 
oman ihosi sävyyn, siksi sitä ei tarvitse levittää 
koko kasvoille. Käytä Meikkivoidetta yksittäisiin 
kohtiin tai pohjustusvoiteena Luomivärin tai 
Huulipunan alla. 

Silmät: silmiähivelevät värit 
Korosta silmiesi omaa väriä Luomivärien 
toisiinsa sointuvilla vivahteilla. Roosan ja violetin 
sävyt sopivat vihreäsilmäisille, lämpimät ruskean 
sävyt saavat siniset silmät säihkymään ja viileät 
pastellisävyt tuovat ruskeat silmät parhaiten 
esiin. Yleisesti ottaen tummat sävyt häivyttävät ja 
varjostavat, vaaleat sävyt taas korostavat.

Huulet: taianomaisen täydellinen tulos 
Huultenrajauskynä 00 translucent vaikuttaa 
ensi silmäyksellä vaatimattomalta kynältä, mutta 
sen vaikutus on sensaatiomainen, kun haluat 
luonnollisilta vaikuttavat, täydelliset huulet. 
Aivan huulten ulkoreunan tuntumaan levitettynä 
se muodostaa iholle hoitavan rajan, joka estää 
Huulipunan ja Huulikiillon leviämisen ja 
karkailemisen.





Tasainen,  
mutta kuulas iho 

Kuulasta hohdetta ja keveä koostumus. 
Meikit, jotka sulautuvat ihon omaan 

sävyyn.
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Meikkivoiteet, Peitevoiteet ja Puuterit, 
jotka saavat ihosi hehkumaan.

Harmoninen tasapaino

Kivipuuteri

Meikkivoide
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Kun ihon sävy on tasainen, kasvojesi 
ominaispiirteet tulevat erityisen kauniisti esiin. 

Ihon sävyä harmonisoivat, täydellisen yhteensopivat 
tuotteemme tasoittavat epätasaisuuksia, häivyttävät 
epäpuhtauksia ja lieventävät punoitusta. Dr. Hauschka 
Meikkivoiteiden ja Peitevoiteiden sävyt sointuvat 
toisiinsa täydellisesti. Kevyen koostumuksensa 
ansiosta ne levittyvät erityisen tasaisesti ja sulautuvat 
ihon omaan sävyyn. Hienojakoiset Puuterit 
ja Poskipunat tekevät ihosta mattapintaisen, 
kiinnittävät meikin, varjostavat ja korostavat. 

Kaikki nämä tuotteet sisältävät kallisarvoisia 
kasviöljyjä ja -vahoja sekä rohtokasviuutteita, jotka 
tukevat ihon omia toimintoja. Näin Dr. Hauschka 
kasvojenhoito jatkuu saumattomasti myös 
värikosmetiikan tuotteilla. Ne ylläpitävät ihon 
kosteutta ja suojaavat lempeästi ulkoisilta rasituksilta.

Taikapähkinän erityiset voimat 

Tämä rehevä pensas muistuttaa hasselpähkinää, 
mutta seuraa aivan omaa rytmiään. Se ei kuki 
keväällä, vaan talvella, jolloin kaikki oksat peittyvät 
tuoksuviin, pienten tähtien lailla loistaviin keltaisiin 
kukintoihin. Seuraavana kesänä, kun hedelmät ovat 
kypsiä, niiden yläosa napsahtaa auki lennättäen 
siemenet metrien päähän. 

Taikapähkinän lehdet ja kuori sisältävät runsaasti 
ihoa tasapainottavia ainesosia, jotka kiinteyttävät 
ja tasoittavat ihoa. Kaikki Dr. Hauschka Puuterit ja 
Poskipunat sisältävät taikapähkinää.



”Pidän hyvää huolta itsestäni” 
Verena, Köln
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Olen sellainen kuin olen, koska pidän huolta itsestäni ja 
hyvinvoinnistani. Minun oli kuitenkin opittava se ensin.  

Nyt tunnen omat rajani ja kunnioitan niitä. 
Rehellisyys itseäni ja muita kohtaan on minulle 
tärkeätä. Silloin voin olla aivan oma itseni – 
 ja uskon, että se tuntuu ja näkyy myös ulospäin. 

En oikein osaa istua kaikessa rauhassa paikoillani. 
Minä vien mielelläni projekteja eteenpäin. Järjestän 
kaikenlaista vapaa-ajallani, oli se sitten yhteinen 
ilta ystävien kesken, vapaaehtoistyönä toteutettu 
elokuvaprojekti tai täysremontti asunnossamme. 

Usein tällainen merkitsee paljon työtä, mutta saan siitä 
myös valtavasti energiaa. Olen mielelläni aktiivinen, se on 
minun tapani rentoutua. Minä tankkaan parhaiten voimia 
kitkemällä rikkaruohoja ja möyrimällä maata puutarhassa. 
Kun tarkkailen nukkuvia kissojani, rentoudun täysin.  
Silloin tunnen, kuinka sydämeni avautuu ja irrottaudun 
kaikesta painolastista. Juuri tällaiset onnen hetket tekevät 
elämästä elämisen arvoisen.” 

Verena rakastaa puutarhaansa ja kissojaan. Hän asuu 
Kölnissä ja työskentelee näyttelijänä ja ohjaajana.  
Kysyimme Verenalta, mikä on hänen kauneutensa lähde.

Aurinkopuuteri 

Verenan 
meikki: 

Meikkivoide

Peitevoide

Kivipuuteri

Aurinkopuuteri 

Luomiväri Trio 04

Luomi- ja kulmaväripaletti

Poskipuna Duo 01

Erotteleva ripsiväri 01

Huulikiilto 05

”Olen aina rakastanut 
meikkejä ja 

ehostamista. Meikki 
on osa minua, niin 
kuin huumorini ja 

myönteinen asenteeni.”





Monia mahdollisuuksia ja värejä hillitystä 
päivämeikistä juhlalookiin.

Kauneuden peili
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Korosta persoonallisuuttasi Luomiväreillä,  
Silmienrajauskynillä, Nestemäinen Rajausväreillä  
ja Ripsiväreillä.

Avaa silmäsi uusille  
vaikutteille

Luomiväri Trio 02

Tuuheuttava ripsiväri

Luomiväri 03

Kulma- ja ripsigeeli

Luomi- ja 
kulmaväripaletti
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Vaalea ja tumma, lämmin ja kylmä, hohtava ja matta – 
leikittele väreillä ja koostumuksilla. 

Sapphire ja jade, lapis lazuli ja alabaster. Dr. Hauschka 
Luomivärien silkkinen koostumus saa kaikki iiriksen sävyt 
hehkumaan luonnollisesti. Jokainen Luomiväri Trio sisältää 
kolme toisiinsa sointuvaa värisävyä. Lisäksi voit käyttää 
korostukseen yksittäisiä luomivärejä tilaisuuden ja mielialan 
mukaan. 
Silmienrajauskynät korostavat silmien muotoa.  
Ne sisältävät arvokasta kvitteni- ja karnaubavahaa.  
Kynän aplikaattorilla saat aikaan harmonisen, pehmeän 
rajauksen. Valitse viimeistelyyn jokin Tuuheuttavista 
ripsiväreistä tai Erottelevista ripsiväreistä. Ne antavat 
intensiivisen värin ja hoitavat ripsiä tehokkaasti. Ainesosien 
huolellisesti harkitut yhdistelmät suojaavat ja vahvistavat 
jokaista yksittäistä ripseä.

Lempeä silmäruoho hoivaa ja lievittää ärsytystä. 

Vain 10–30 cm korkeaksi kasvava silmäruoho on niittykasvi, 
jonka valkoiset tai hennon sinipunaiset kukat muistuttavat 
orkideaa. Niitä koristaa huomiotaherättävä, keltainen läikkä, 
kuin kirkkaana loistava silmä. Silmäruohon uutteilla on 
rauhoittavia ja turvotusta lievittäviä ominaisuuksia. Tämä 
vaikuttava rohtokasvi on osa Dr. Hauschka silmämeikkien 
ainesosien yhdistelmää.

Silmät



”Haluan antaa jotain itsestäni” 
 Anne, Amsterdam
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Anne asuu Amsterdamissa ja opiskelee sairaanhoitajaksi. 
Kysyimme Annelta, mikä on hänen kauneutensa lähde.

”Pienet, jokapäiväiset asiat saavat minut säteilemään 
onnesta: huomaavaiset sanat, odottamaton hymy tai 
aikaisen auringon säteet. Ne saavat minut heti hyvälle 
tuulelle, enempää ei tarvita. Yleisesti ottaen ajattelen, 
että kauneus on yhdistelmä sisäistä asennetta ja ulkoisia 
tekijöitä. Myös toisten ihmisten auttaminen antaa minulle 
syvän tyydytyksen tunteen. Olen pienestä tytöstä lähtien 
halunnut sairaanhoitajaksi. Kohta valmistun ammattiini ja 
sekin on hieno asia. 
Minusta on tärkeätä antaa jotakin omasta itsestään 
ympäröivälle maailmalle. Siksi kannan mielelläni vastuuta 
sekä yksityiselämässäni että ammatissani ja suhtaudun 
vastuullisesti luontoon ja maapallomme resursseihin. 
Mielivärini on vihreä, myös silmämeikeissä, se korostaa 
sinisiä silmiäni ja punaisia hiuksiani. Vielä hieman ripsiväriä 
ja kevyt sipaisu huulikiiltoa, ja tunnen oloni hyväksi.”

Anne meikki:

Meikkivoide

Irtopuuteri

Valokynä

Luomiväri Trio 02 

Kuultopuna 06

Poskipuna Duo 01

Silmienrajauskynä 02

Tuuheuttava ripsiväri 02

”Kun kuljen luonnossa, 
olen onnellinen, ja 
silloin tunnen itseni 
myös kauniiksi.”
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Väritön ja huomaamaton Dr. Hauschka 
Kulma- ja ripsigeeli hoitaa kulmakarvat ja 
ripset kuntoon. Se antaa kulmille muotoa 
ja ripsille kauniin kaaren. Voit käyttää sitä 
sellaisenaan tai pohjustamaan ripsiväriä. 
Geeli tuoksuu ihanalta, sisältää kallisarvoista 
neemiä ja vahvistaa ripsivärin vaikutusta.

Lisää vinkkejä ja lyhytvideoita 
löydät verkkosivuiltamme  
www.dr.hauschka.com

Alussa luodaan aina lempeä katse peiliin. Kansainvälinen 
meikkitaiteilija Karim Sattar löytää jokaisen kasvoista 
niiden erityispiirteet ja parhaat puolet, ja ryhtyy sitten 
tuomaan niitä taidokkaasti esiin.

Dr. Hauschkan kansainvälisen 
meikkitaiteilijan Karim Sattarin 
vinkit

Meikkitaiteilijan vinkkejä
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Luomivärisävyjen harmoniaa
Dr. Hauschka Luomiväri Triot koostuvat aina kolmesta 
toisiinsa sointuvasta värisävystä. Levitä vaaleinta sävyä 
liikkuvalle luomelle kulmakaareen asti. Levitä tummaa 
sävyä silmän ulkonurkasta ylös luomivakoon ja alaluomen 
reunaan. Levitä keskimmäistä sävyä liikkuvan luomen 
keskikohtaan. Luonnollinen vaikutelma syntyy, kun 
häivytät rajat kevyesti siveltimellä. 

Kauniiden huulten salaisuus
Aloita meikkaaminen hymyilemällä. Hymyilevät 
huulet on helpompi meikata. Ensin on vuorossa 
Huultenrajauskynä. Jos haluat erityisen näyttävän 
lopputuloksen, käytä sitä pelkän rajauksen sijasta koko 
huulten alueelle. Punaa huulet lopuksi huolellisesti 
valitsemallasi Huulipunalla mieluiten huulipunasivellintä 
käyttäen.

Tasainen ihon sävy neljällä värillä
Nykyaikaiset puuterit kiinnittävät meikin, mutta pystyvät 
hyvin paljon muuhunkin. Dr. Hauschka CC-puuteri 
koostuu neljästä eri värivivahteesta. Ihon kunnosta 
riippumatta se poistaa kiiltoa ja tasoittaa ihon sävyn.  
Se jättää iholle samettisen tunnun, mutta ei kuivata.  
Sopii erittäin hyvin myös hyperpigmentaatiosta ja 
couperosasta kärsiville.

CC-puuteri

Huultenrajauskynä 05

Luomiväri Trio 04
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Välineillä on väliä 
Näillä välineillä syntyy täydellinen meikki
Siveltimet Meikkivoiteelle, Puuterille, Poskipunalle, Luomivärille ja Huulipunalle. 
Laadukas sivellin tekee tarkkaa jälkeä ja on helppo puhdistaa. 

Kehitimme Dr. Hauschka värikosmetiikan tuotteille erityiset siveltimet jalopuusta ja 
pehmeistä synteettisistä harjaksista. Niillä meikkaus käy helposti ja jälki on tarkkaa. 
Siveltimellä Meikkivoide ja Huulipuna levittyvät tasaisemmin, meikki näyttää 
luonnollisemmalta ja kestää pitkään.

Meikkivoidesivellin 
Ihanteellinen nestemäisten 
voiteiden levittämiseen. 

Silmienrajaussivellin
Lyhyet harjakset 
takaavat tarkan 
jäljen kontrastivärejä 
käytettäessä.

Huulipunasivellin 
Kun haluat  

huolitellut huulet.
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Puuterisivellin 
Viistopäisellä siveltimellä  
irtopuuteri levittyy tasaisesti.

Luomivärisivellin 
Eri värisävyjen levittämiseen ja 
häivyttämiseen.

Poskipunasivellin 
Tulppaanin tapaan 
muotoillulla 
siveltimellä saat 
täsmällisen 
tuloksen.



Dr. Hauschkan värisävyt sulautuvat huulten 
luonnolliseen punasävyyn antaen niille 

yksilöllisen vivahteen.

Punan sävyissä on suuria eroja
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Hillitystä kiillosta  
voimakkaisiin väreihin

Huulipuna 11

Kuultopuna 02

Sopiva Huulipuna, Kuultopuna tai 
Huulikiilto joka tilanteeseen.
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Korostaa, mutta säilyttää huulten  
luonnollisen hehkun 

Väriteemamme Roosa, Pinkki, Berry, Apricot, 
Punainen ja Ruskea kutsuvat sinua kokeilemaan. 
Jokaisesta väriteemasta on saatavana vaalea, hieman 
voimakkaampi sekä tumma huulipunasävy. Näin voit 
vaihdella tuotteita ja pysyä silti uskollisena omalle 
tyylillesi. Kevyttä hehkua huulille antavat samojen 
väriteemojen mukaiset kuusi Kuultopunaa ja kuusi 
voimakkaammin kiiltävää Huulikiiltoa. 
Ne sisältävät laadukkaita luonnollisia ainesosia kuten 
jojoba- ja manteliöljyä, jotka hoitavat ja suojaavat 
huulia. Rohtokasveja kuten ruusua, ruusunmarjaa 
ja masmaloa sisältävät tuotteet on valmistettu 
huolella ja ne antavat huulten iholle elvyttäviä ja 
harmonisoivia impulsseja.

Ruusunmarjan elinvoimaisuus 

Syksyisin punaisena hehkuva 
ruusunmarja valloittaa tienpientareet 
ja metsät. Sinnikkäät, runsaasti 
C-vitamiinia ja kivennäisaineita 
sisältävät koiranruusun kiulukat ovat 
täynnä kesän aikana keräämiään voimia. 
Dr. Hauschka valmistaa ruusunmarjoista 
uutteita erityisen rytmisen menetelmän 
mukaisesti. Uutteet hoitavat huulten 
herkkää ihoa ja vahvistavat niiden 
eloisaa ilmaisuvoimaa. 

Huulikiilto 03



”Keveys on minun elementtini” 
Fernanda, Berliini



Haastateltavamme Fernanda

”Tärkeätä on ennen kaikkea oma asenne. Siksi 
pyrin lähestymään kaikkia asioita ensisijaisesti 
myönteisellä tavalla. Nauran paljon ja yritän kohdata 
arkipäivän haasteet kevein mielin. Mihin ryhdynkin, 
teen sen koko sydämelläni. Siksi elämässäni on 
paljon tyydyttäviä hetkiä. Uskon, että se tuntuu ja 
näkyy ulospäin sisäisenä hehkuna. Elämänrytmini 
on nopea ja vauhdikas. Rakastan vaihtelua ja työni 
tapahtumapäällikkönä onkin todella vaihtelevaa. On 
hauskaa toteuttaa luovia ideoita ja kokea merkittäviä 
hetkiä yhdessä toisten kanssa. Minun kohdallani ero 
työn ja vapaa-ajan välillä on hyvin liukuva. Pidän 
vaihtelusta myös tässä suhteessa. En ole oikeastaan 
koskaan pitkästynyt.”

Fernanda on syntynyt Brasiliassa, mutta hän asui pitkään 
Irlannissa ja työskentelee nyt Berliinissä. Kysyimme 
Fernandalta, mikä on hänen kauneutensa lähde.

Fernandan  
meikki:

Luomi- ja  
kulmaväripaletti

Nestemäinen  
rajausväri 01

Huultenrajauskynä 02

Huulipuna 12

Meikkivoide

Peitevoide

CC-puuteri

Poskipuna Duo 03

”Käytän meikkejä leikitellen, 
mielialaani peilaten. 
Valitsen värit ja vahvuuden 
spontaanisti tunnelmasta, 
säästä tai tilaisuudesta 
riippuen.”



Luonnollinen look vai rohkea värien juhla –  
mikä meikki sopii sinulle juuri nyt?

Vaiheittain etenevät ohjeet viiden Dr. Hauschka 
värikosmetiikan avulla syntyvän lookin toteutukseen.

Kun kaipaat inspiraatiota, oheiset look-kortit 
opastavat sinua. Kokeile Dr. Hauschka lookeja Your 
Nude, Pure Elegance, Effortless Beauty, Mysterious 
Eyes ja Big Sensation. Korteista löydät kattavat 
ohjeet pohjustuksesta meikin viimeistelyyn sekä 
yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä tuotteista ja 
värisävyistä. 

Lisää Dr. Hauschkan kansainvälisen meikkitaiteilijan 
Karim Sattarin meikkausvinkkejä löydät 
verkkosivuiltamme www.dr.hauschka-make-up.com
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Dr. Hauschka värikosmetiikka pohjautuu 
mineraalipigmentteihin ja rohtokasviuutteisiin. 
Sillä on kansainvälinen aidon luonnonkosmetiikan 
NATRUE-laatumerkintä. Tuotteet eivät sisällä 
synteettisiä hajusteita tai säilöntäaineita. 
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