Make-up

Make-up van Dr. Hauschka
laat je innerlijke en uiterlijke
schoonheid stralen

“Ieder mens heeft behoefte aan zowel een
innerlijke als een uiterlijke schoonheid.”
Elisabeth Sigmund, medeoprichtster van Dr. Hauschka Cosmetica
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Dr. Hauschka make-up

Verzorg je unieke
persoonlijkheid
Niemand is zo mooi als jij.
Het is je uitstraling die jou zo bijzonder maakt. Met de
make-uplijn van Dr. Hauschka kun je laten zien wie jij bent,
en laat jij je innerlijke en uiterlijke schoonheid stralen.
Ontdek zelf hoe onze make-up je persoonlijkheid benadrukt,
in plaats van verhult.
Dr. Hauschka make-up combineert prachtige minerale
kleuren met natuurlijke bescherming en huidverzorging.
De samenstelling van heilzame plantenextracten en
plantaardige wassen en oliën, helpt je huid gehydrateerd te
blijven en het te beschermen tegen invloeden van buitenaf.
De kleuren van de minerale pigmenten in combinatie met
de natuurlijke tinten van je gezicht, creëren een persoonlijke
teint die past bij jouw huidskleur.
Make-up – even authentiek als jijzelf.
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Dr. Hauschka make-up

Inspiratie in alle
kleuren en texturen
Je eigen schoonheid steeds weer ontdekken, met verschillende
kleuren experimenteren en afhankelijk van je stemming
verschillende looks uitproberen. Onze make-uplijn biedt je een
verscheidenheid aan mogelijkheden om je karakter op een
creatieve en inspirerende manier uit te drukken.
Hoogwaardige kwalitatieve ingrediënten kenmerken
alle producten. Research & Development en marketing
specialisten hebben samen met make-upartists en
schoonheidsspecialisten een groot aantal kleuren,
producten en texturen gecreëerd.

Eyeshadow Trio 02
Foundation
Loose Powder
Lipstick 08

Perfect op elkaar afgestemde kleuren.
Verrassende nieuwe producten. Graag
onthullen wij onze nieuwe make-uplijn.
Dit is het bewijs hoe tijdloos mooi en
glamourous natuurcosmetica kan zijn.

Kleurenspel

Kies uit het kleurenpalet van het leven. Wat jouw stijl of
stemming ook is; met de make-up van Dr. Hauschka komt
ook de verzorging van jouw huid op de eerste plaats.
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Wondklaver – een natuurtalent
in onze make-up
De gele wondklaver, je vindt hem op braakliggende grond,
klavervelden, wegranden en zonnige hellingen. Een veld
vol wondklaver is oogstrelend mooi als de geeloranje
bloesems in bloei staan.
Moeiteloos past de plant zich aan uiterlijke omstandigheden
aan: hij kan krachtig en overvloedig groeien, maar ook
gecontroleerd en gestructureerd. Juist dit talent maakt
van hem een geliefde heilzame plant in de cosmetica van
Dr. Hauschka. Als plantenextract versterkt hij het vermogen
van je huid om zich af te grenzen zonder star te worden.
De wondklaver die in Dr. Hauschka Cosmetica is verwerkt,
is grotendeels afkomstig van de teelt op ons Demeter
Sonnenhof in Bad Boll.
Natuurlijk draagt ieder bestanddeel in onze make-up
bij aan de totale werking. Denk daarbij, naast heilzame
plantenextracten, aan waardevolle plantaardige oliën,
wassen en natuurlijke pigmenten.

Compact Powder

Ingrediënten

Natuurzuivere cosmetica
Alle producten van Dr. Hauschka Cosmetica zijn
gecertificeerd volgens het internationale keurmerk voor
natuur- en biologische cosmetica NATRUE en bevatten
vanzelfsprekend geen synthetische geur- en kleurstoffen
en conserveringsmiddelen.

Eyeshadow Trio 03
Lipstick 04
Blush Duo
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Wat maakt me mooi?

Schoonheid is een cadeau dat je
jezelf elke dag kunt geven.

Persoonlijke schoonheid

Volume Mascara 03

Hoe we naar onszelf kijken, bepaalt of we onszelf
mooi vinden of niet. De al te kritische blik in de spiegel
verliest zich vaak in details en gaat meestal voorbij aan
de werkelijkheid. Focus jezelf op wat jou mooi maakt
en benadruk met make-up jouw unieke kenmerken.
Jouw passie voor een idee, empathie tonen
Benadruk wat jou bijzonder en zelfverzekerd je eigen weg gaan zorgen
maakt en laat je hierbij voor positieve energie, wat je ook terugziet
in jouw uitstraling. De make-upproducten
inspireren door andere vrouwen. van Dr. Hauschka accentueren jouw
schoonheid, zodat jij aan de buitenwereld
kunt laten zien wie jij bent.
Ter inspiratie hebben we voor jou aan vier
Dr. Hauschka-gebruiksters gevraagd hoe zij in
het leven staan, wat hen gelukkig maakt en wat
persoonlijke verzorging voor hen betekent. Wat blijkt?
Geluk zit hem vaak in de kleine dingen: een glimlach
in de ochtend, een uitdagend project, dansen in de
woonkamer en zoiets als onkruid wieden.
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“Een ontspannen uitstraling maakt iedereen mooi.”
Ailar uit Oslo

Portret van Ailar

Eyeshadow Trio 03
Lipstick 04

Ailar is in Iran geboren en kwam als klein meisje
met haar ouders naar Noorwegen. Vandaag
woont ze in Oslo en in Londen. We vroegen haar:
wat maakt jou mooi?

Ailar’s make-up:
Foundation
Concealer
Loose Powder
Eyeshadow Trio 03
Eye Definer 06
Lipstick 04
Blush Duo 02
Volume Mascara 03

“Ik zie het als een uitdaging om juist in deze jachtige, snelle
wereld mijn rust te bewaren. Zo reis ik veel voor mijn werk.
Als ik dan na een vermoeiend project of een stressvolle
deadline weer thuiskom, dan gun ik mezelf een pauze. Dan
ga ik bijvoorbeeld even een dagje naar de zee, maak ik een
wandeling door het park of nestel ik mijzelf op de bank met
een goed boek. Daar laad ik van op. Deze kleine
“Verschillende breaks heb ik echt nodig. Als je ontspannen
mensen verrijken en in balans bent, straal je dat ook uit.”
mijn leven.” “Door mijn beroep ontmoet ik veel verschillende
mensen. Dat vind ik ontzettend interessant,
ik sta voor iedereen open. Dat verrijkt mijn leven. Vermoedelijk
heb ik dat al als kind geleerd. Tolerantie was erg belangrijk voor
mijn ouders. Ze hebben nooit geprobeerd mij te veranderen en
mij altijd aangemoedigd mijn eigen weg te gaan. Het is mooi
dat ik dit aan anderen kan doorgeven. Familie en vrienden zijn
voor mij erg belangrijk. Als iemand van hen mij nodig heeft,
dan ben ik er voor ze.”
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Portret van Ailar

“Weet je waar ik echt heel blij van word? Van dansen. Niet
alleen in clubs en op feestjes maar ook gewoon thuis in de
woonkamer. Hiphop, Arabische beats, de klassiekers uit mijn
jeugd – als er maar veel ritme inzit. Dansen is mijn manier
van mediteren. Mijn energie haal ik ook uit sporten en goede
voeding, maar ik vind het minstens zo belangrijk dat wat ik
op mijn huid smeer ook natuurzuiver is. In mijn vrije tijd houd
ik mijn make-up zo natuurlijk mogelijk, maar als ik uitga
dan is het mijn favoriete accessoire! Ik vind het leuk om te
experimenteren met felle kleuren.”

“Ik vind het leuk om
te experimenteren
met felle kleuren.”

Portret van Ailar

“Dansen is mijn manier
van mediteren.”
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Blush Duo 02

“We voelden ons als rebellen toen
we deze onconventionele cosmetica
ontwikkelden.“
Elisabeth Sigmund, medeoprichtster van Dr. Hauschka

In 1967 kwamen de eerste producten van
Dr. Hauschka op de markt. Toen al waren
er ook ideeën voor een verzorgende,
decoratieve cosmetica.

Tips van onze make-upartist

De internationale make-upartist Karim
Sattar heeft de ontwikkeling van
Dr. Hauschka make-up vanaf het begin
begeleid. Hier deelt hij zijn tips voor een
perfecte persoonlijke look.
Teint: wees creatief
Omdat de Foundation van Dr. Hauschka perfect
versmelt met je eigen huidskleur, hoef je het niet
op je hele gezicht aan te brengen. Je kunt het ook
op bepaalde delen van je gezicht gebruiken of als
primer onder je Eyeshadow of Lipstick.
Ogen: kleur als blikvanger
Met complementaire Eyeshadow-tinten kun
je de kleur van je ogen prachtig benadrukken.
Bij groene ogen passen roze en paars; blauwe
ogen komen mooi uit met warme bruintinten en
bruine ogen met koele pasteltinten. Onthoud dat
donkere tinten diepte creëren in jouw oogzone,
terwijl lichte tinten deze juist benadrukken en
op de voorgrond plaatsen.
Lippen: perfect door onzichtbare hulp
De Lip Line Definer 00 translucent lijkt op het
eerste gezicht een gewoon, onopvallend potlood,
maar eigenlijk is het een echte sensatie voor een
authentieke lip-look. Breng de definer dicht aan
de buitenkant van je lipcontour aan, zo vormt het
een verzorgende barrière tegen het vervagen of
uitlopen van Lipstick of Lip Gloss.

De Reinigingsmelk van Dr. Hauschka
met haar samenstelling van wondklaver,
jojoba- en amandelolie reinigt mild,
verwijdert alle make-up op een zachte
manier en is ook geschikt voor de
gevoelige huid rond je ogen.
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Zorg voor een mooie
egale teint
Levendige helderheid en lichte texturen.
Teintproducten die met je eigen
huidskleur versmelten.
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Harmonisch evenwicht

Foundations, concealers en powders
die je teint laten stralen.

Compact Powder
Foundation

Teint

Een egale teint zorgt ervoor dat
de lijnen in jouw gezicht mooi uitkomen.
Onze perfect op elkaar afgestemde Foundations,
Concealers en Powders verminderen oneffenheden,
verzachten onzuiverheden en roodheid. Kies de
kleur die versmelt met jouw huidskleur en voel
hoe de zijdezachte texturen jouw huid urenlang
een natuurlijke, perfecte uitstraling geven.
Zachte Powders en Blush matteren de teint,
fixeren make-up en zetten frisse accenten.
Tegelijkertijd dragen kostbare plantaardige oliën,
wassen en extracten van heilzame planten bij
aan de verzorging van je huid, zoals je van de
gezichtsverzorging van Dr. Hauschka gewend bent.
Het vochtgehalte van je huid blijft op peil en is goed
beschermd tegen invloeden van buitenaf.

De bijzondere kracht van de toverhazelaar
De forse struik met hazelnootachtige bladeren volgt
zijn eigen ritme. Niet in het voorjaar, maar in de
winter draagt hij geurende gele bloemen, die alle
takken omhullen als schitterende sterretjes. In de
zomer daarna rijpen de vruchten, springt het bovenste
gedeelte open en worden de zaden meters ver
weggeslingerd.
De bladeren en de schors van de toverhazelaar zijn rijk
aan huidstabiliserende ingrediënten. Ze hebben een
verstevigend effect, verfijnen het huidbeeld en zijn in
alle poeders en blushes van Dr. Hauschka verwerkt.
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“Ik zorg goed voor mezelf.”
Verena uit Keulen

Portret van Verena
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Bronzing
Powder

Verena houdt van haar tuin en haar poezen, leeft in
Keulen en werkt als actrice en regisseur. We vroegen
aan Verena: wat maakt jou mooi?

“Ik hou van make-up en heb me altijd al graag opgemaakt.
Maar innerlijk goed voor mijzelf zorgen, dat heb ik echt
moeten leren. Je leert niet van de een op andere
“Ik hou van make-up en dag ‘nee’ te zeggen en je eigen grenzen aan te geven.
heb me altijd al graag Maar nu herken ik het wanneer ik teveel stress creëer
of wanneer ik iets doe om een ander te pleasen, ten
opgemaakt. Maar koste van mijzelf. Het levert mij zoveel meer energie
innerlijk voor mijzelf op, ik doe veel meer wat ik echt leuk vind. Dat zie je
ook terug in mijn uitstraling, denk ik.”
zorgen heb ik echt “Ik ben een bezige bij en stort mij graag op allerlei
Verenas
make-up:
moeten leren.” projecten. Je zou kunnen zeggen dat organiseren
Foundation
mijn hobby is. Of het nu gaat om een etentje met
Concealer
vrienden, een vrijwillig filmproject of een complete
Compact Powder
renovatie van onze flat. Inderdaad; het kost veel energie
Bronzing Powder
maar ik krijg er ook energie van. Het is mijn uitdaging de
Eyeshadow Trio 04
balans te vinden tussen rust en activiteit. Hoewel actief zijn
Eye & Brow Palet
mij ook ontspant. Bijtanken kan ik het beste in onze tuin,
Blush Duo 01
terwijl ik onkruid wied en in de aarde woel. Of als ik naar mijn
Defining Mascara 01
slapende poezen kijk. Dan opent mijn hart. Het zijn deze
Lip Gloss 05
geluksmomenten die mijn leven mooi maken.”

Met het oog op je schoonheid
Een verscheidenheid aan kleuren en
mogelijkheden; van een subtiele look tot een
glamoureuze verschijning.

26

Dr. Hauschka make-up

Open je ogen voor nieuwe
inspiratie
Benadruk je persoonlijkheid met Eyeshadows,
Eye Definer, Liquid Eyeliner en Mascara.

Eye & Brow Palette

Eyeshadow Trio 02
Volume Mascara
Eyeshadow 03
Brow & Lash Gel

Ogen

Licht en donker, warm en koud, glinsterend en mat –
een spel met kleuren en texturen.
Sapphire en jade, lapis lazuli en alabaster. De zijdeachtige
texturen van Dr. Hauschka Eyeshadows laten iedere iriskleur
op een natuurlijke manier schitteren. De drie verschillende
kleuren zijn steeds perfect op elkaar afgestemd.
Afhankelijk van je stemming en de gelegenheid kun je
met afzonderlijke kleuren ook accenten zetten.
De oogvorm benadruk je met de Eye Definers.
Deze bevatten kostbaar kweepeer- en carnaubawas.
Met de applicator die bij het oogpotlood hoort, laat je de
kleuren harmonisch in elkaar overvloeien. Ten slotte heb je
de keuze uit Volume Mascara en Defining Mascara. Deze
bieden niet alleen intense kleuren, maar ook een bijzondere
verzorging. Zorgvuldig samengestelde formuleringen
omhullen elke wimper beschermend en verstevigend.

Zacht, weldadig en verzachtend: de ogentroost.
De witte of lichtpaarse bloemen van de slechts 10 tot
30 cm grote weidebewoner lijken wel kleine orchideeën.
Opvallend kenmerk is de gele vlek; het stralende oog van de
bloemen. Extracten van ogentroost staan bekend
om hun kalmerende en ontzwellende eigenschappen.
Zoals de naam van de plant al doet vermoeden is ogentroost
verwerkt in de oogmake-up producten van Dr. Hauschka.
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“Ik wil iets teruggeven aan de wereld.”
Anne uit Amsterdam

Portret van Anne
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Anne woont in Amsterdam en volgt een opleiding tot
verpleegkundige. We vroegen aan Anne: wat maakt jou
mooi?

“Geluk zit in de
kleine dingen,
die de natuur
je groots geeft.”

Annes make-up:
Foundation
Loose Powder
Light Reflecting Concealer
Eyeshadow Trio 02
Sheer Lipstick 06
Blush Duo 01
Eye Definer 02
Volume Mascara 02

“Alles wat ik nodig heb om mezelf goed te voelen, bevindt
zich om mij heen, in de levende, ademende, natuurlijke
wereld. Elke dag neem ik even de tijd om de natuur in te gaan.
Daarna voel ik mij als een batterij die is opgeladen, en dat
straal ik uit naar mijn omgeving. Geluk zit in de kleine dingen,
die de natuur je groots geeft. Dat moet je alleen wel zien. Dat
geldt ook voor het leven van alledag: een lieve opmerking,
een spontane glimlach of iemand die je te hulp schiet.”
“Als klein meisje wilde ik al verpleegster worden. Er zijn voor
anderen geeft mij veel voldoening. Ik vind het ook belangrijk
om iets terug te geven aan de wereld. Daarom neem ik
graag verantwoordelijkheid; privé, in mijn werk, in hoe
ik met de natuur omga, wat ik eet en wat ik op mijn huid
smeer. Groen is mijn lievelingskleur, ook voor oogmake-up.
Het accentueert mijn blauwe ogen en rode haar. Een beetje
mascara en een lipgloss erbij, dan ben ik klaar voor weer
een nieuwe dag.”
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Tips van onze make-upartist

Tips van Karim Sattar,
de internationale make-upartist
van Dr. Hauschka
Volgens Karim begint het met een liefdevolle blik naar
jezelf in de spiegel. “Ik zie in elk gezicht het mooie en
bijzondere, vervolgens doe ik mijn best deze kenmerken
goed uit te laten komen.”

Highlights voor wenkbrauwen en wimpers.
Mooi verzorgd, zonder enige kleur en met
de transparante Dr. Hauschka Brow & Lash
Gel. Deze gel brengt wenkbrauwen in vorm
en krul in de wimpers. Hij kan op zichzelf
worden gebruikt of als basis voor mascara.
De gel heeft een heerlijke geur, bevat waardevolle neemextracten en versterkt het effect
van mascara.

Meer tips en toepassingsvideo’s
vind je onder
www.dr.hauschka-make-up.com
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Eyeshadow-kleuren combineren
De drie tinten van de Eyeshadow Trio's vormen altijd
een perfecte combinatie. Breng de lichtste kleur op
het bewegende ooglid tot onder de wenkbrauwen aan.
Breng dan de donkere tint aan van de buitenste ooghoek
naar boven toe in de oogplooi evenals op de onderste
ooglidrand. Vervolgens de middelste kleur op het midden
van het bewegende ooglid. Blend de overgangen zachtjes
met een penseel voor een natuurlijke look.
Eyeshadow Trio 04

Mooie lippen hebben tijd nodig
Je lippen opmaken? Glimlach! Door je lippen te spannen
is het makkelijker om de kleur aan te brengen. Eerst komt
de Lip Line Definer. Voor een zeer intense kleur breng je
deze niet alleen op de lipcontouren aan, maar op de hele
lippen. Vervolgens kleur je de lippen met de Lipstick van
je keuze zorgvuldig in, bij voorkeur met een lippenseel.

Lip Line Definer 05

Vier kleuren voor een gelijkmatige teint
Poeders zijn tegenwoordig niet meer alleen een finish,
ze kunnen veel meer. Dat bewijst de Colour Correcting
Powder van Dr. Hauschka, die vier verschillende tinten bevat.
De vederlichte poeder kun je voor of na je foundation
gebruiken. De talkvrije samenstelling zorgt voor een matte
finish en is ook ideaal bij hyperpigmentatie en couperose.
Je huid voelt zacht aan, zonder dat ze uitdroogt.
Colour Correcting Powder

32

Dr. Hauschka make-up

Een vleugje professionaliteit

Met deze penselen breng je een perfecte
make-up aan.
Penselen voor foundation, powder, blush, eyeshadow en lipstick.
Fijn, nauwkeurig en eenvoudig te reinigen.
Voor de make-upproducten van Dr. Hauschka hebben we speciale penselen ontwikkeld
van fijn hout en zacht synthetisch haar. Hiermee kun je make-up eenvoudig en precies
aanbrengen. Foundation en Lipstick kunnen met een penseel gelijkmatiger worden
aangebracht, het ziet er natuurlijker uit en ze blijven langer zitten.

Foundation Brush
Ideaal om vloeibare
texturen te verdelen.

Lip Brush
Voor de perfecte
lip-look

Eye Definer Brush
Met korte haartjes
zodat je contrasterende
kleuren met precisie
kunt aanbrengen.

Penseel
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Powder Brush
Afgeschuind penseel om luchtige
poeders gelijkmatig aan te brengen.

Eyeshadow Blender Brush
Voor het aanbrengen en
vervagen van verschillende
tinten.

Blusher Brush
Dankzij de
tulpvorm kan je
de kleur gericht
aanbrengen.

Verschillende soorten rood
Kies jouw favoriete kleur rood van
Dr. Hauschka en laat met jouw rode lippen
een onvergetelijke indruk achter.
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Van subtiele glans tot
krachtige kleuren
Lipsticks, Sheer Lipsticks en Lip Gloss
voor elke gelegenheid.

Lipstick 11
Sheer Lipstick 02

Lippen
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De vitaliteit van rozenbottel
In de herfst straalt en schittert de
rozenbottel in het bos en langs de
weg. De vrucht van deze heggenroos
is robuust en rijk aan vitamine C en
mineralen. Zij bergt de vitaliteit van een
hele zomer in zich. Dr. Hauschka bereidt
de extracten van rozenbottel volgens
een speciaal ritmisch procedé. Ze
verzorgen de tere huid van je lippen.

Accenten zetten die je uitstraling versterken
Laat je inspireren door de tinten rosé, pink, berry,
apricot, red en brown. Van elke kleur is er een lichte,
een medium en een donkere lippenstiftvariant.
Zo kun je makkelijk trouw blijven aan je eigen stijl
en toch variëren. De zes Sheer Lipsticks zorgen
voor een lichte glans en de zes Lip Glosses voor
een sterkere glans.
De samenstellingen met waardevolle natuurlijke
ingrediënten, zoals jojoba- en amandelolie,
verzorgen en beschermen je lippen. Zorgvuldig
bereide samenstellingen van heilzame planten, zoals
rozenbloesem, rozenbottel en wondklaver geven
vitaliserende en harmoniserende impulsen.

Lip Gloss 03

“Ik doe alles met heel mijn hart.”
Fernanda uit Berlijn

Portret van Fernanda

“Ik gebruik make-up op een
speelse manier, om mijn stemming
uit te drukken. Afhankelijk van
mijn humeur, het weer of de
gelegenheid kies ik spontaan de
kleuren waar ik zin in heb.”

Fernanda is geboren in Brazilië, woonde lang in Ierland en
werkt nu in Berlijn. We vroegen aan Fernanda: wat maakt
jou mooi?

Fernandas
make-up:
Eye & Brow Palet
Liquid Eyeliner 01
Lip Line Definer 02
Lipstick 12

“Bij mij is het glas altijd halfvol, ik pak de dingen graag
positief aan. Ik geloof dat deze mindsets invloed
hebben op wat ik dagelijks aantrek en creëer. Daarbij
doe ik alles met heel mijn hart. Ik geniet van het leven,
en ik denk dat je dat aan mij kunt zien. Ik straal van
binnenuit. Ik gebruik make-up op een speelse manier,
om mijn stemming uit te drukken. Afhankelijk van mijn
humeur, het weer of de gelegenheid kies ik spontaan
de kleuren waar ik zin in heb. Vaak is dat rood voor
mijn lippen. Mijn ritme is snel en dynamisch. Ik hou
van afwisseling en dat heb ik in mijn baan als event
manager. Ik vind het heerlijk om samen met anderen
grote momenten en creatieve ideeën te verwezenlijken.
Beroep en vrije tijd gaan vaak hand in hand. Ook hier
houd ik van afwisseling. Verveling ken ik eigenlijk niet.”

Foundation
Concealer
Colour Correcting Powder
Blush Duo 03

Laat je
schoonheid zien
Persoonlijke schoonheid, daar draait het om
bij Dr. Hauschka. En dat betekent dat je lekker
als jezelf mag stralen. Een natuurlijke look of juist
glamoureus – welke make-up kies jij vandaag?
Stap voor stap naar vijf make-up looks van Dr. Hauschka.
Je hebt de juiste inspiratie altijd bij de hand met de
bijgevoegde look-kaarten. De volgende Dr. Hauschkalooks kun je gaan uitproberen: Your nude, Pure elegance,
Effortless beauty, Mysterious eyes en Big sensation.
Elke stap lichten we toe: van de primer tot de finish.
Ook lees je welke producten en tinten jouw look
compleet maken. Have fun!
Meer tips en suggesties van Karim Sattar, international
make-upartist van Dr. Hauschka, vind je ook onder
www.dr.hauschka-make-up.com
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