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Több mint 40 éves történetében a Dr.Hauschka kozmetika
a WALA gyógyszerek mellett a WALA cég
egyik stabil hordozójává fejlôdött, és mára
a világ több mint negyven országában találjuk meg
lelkes használóit.

hogyan kezdôdött

„A levele óta szeretem Önt.”
Egy szerelem története kezdôdhetne így. Dr.Rudolf Hauschkának ez az
Elisabeth Sigmundhoz intézett sora ehelyett a Dr.Hauschka kozmetika
születését jelzi. 1962-t írtak.
A bécsi kémikus, Dr. Rudolf Hauschka 1935-ben alapította a WALA céget,
amely az általa kifejlesztett egészen új elôállítási módszerrel antropozófiai
gyógyszereket és ivóleveket gyártott. Hauschka a termékek sorát kezdettôl fogva szerette volna kiegészíteni kozmetikai készítményekkel is.
Miután hallott a Svédországban élô, de szintén bécsi születésû kozmetológus, Elisabeth Sigmund tevékenységérôl, levélben fordult hozzá és
megkérdezte, hogyan gondolkodik ô a kozmetikáról. A válaszlevélben

rendkívüli ideákat talált, egy egészen újfajta kozmetika kezdeményeit
– azonnal meghívta Elisabeth asszonyt Eckwäldenbe, hogy közösen
dolgozzák ki a WALA eszmeköréhez illeszkedô kozmetikai vonalat.
Szokatlan gondolatok egy rendkívüli kozmetikához
Elisabeth Sigmund nem sokáig gondolkozott – Eckwäldenbe utazott.
És elkezdôdött egy intenzív közös munka Hauschkával, antropozófus
gyógyszerészekkel, kémikusokkal és orvosokkal, amely során
a kozmetológus Elisabeth Sigmund vezetésével megszületett az új WALAkozmetika. 1967-ben jelent meg a piacon az elsô készítménycsalád
„Elisabeth Sigmund kozmetikai készítményei” néven, melyek késôbb
a „Dr.Hauschka kozmetika” nevet kapták.

dr.hauschka kozmetika



Egy levéllel kezdôdött

arcápolás
természetes



Az arcápolás általános szempontjai
Elisabeth Sigmund különleges arcápolása a bôr természetes mûködését, ritmusait veszi figyelembe. A bôr saját erôit támogatja.
Célja öngyógyító erôink ébresztésével a harmonikus mûködés biztosítása. Mint minden életmûködésünk, így bôrünk mûködése is ritmusokban zajlik,
melyeket az arcápolásnál figyelembe kell vennünk. Éjszaka másképp mûködik a bôr, mint nappal, és más feladatot jelent az ápolása.
Minden arcápolás alapja a bôr alapos, kíméletes tisztítása. Este elsôsorban a nap folyamán rárakódott szennyezôdéstôl, sminktôl kell megszabadítani,
reggel pedig – és ez talán még fontosabb – a pórusokat az éjszaka során telítô anyagcsere-termékektôl.
Ezért reggel és este is az elsô lépés a pórusok mélyére hatoló tisztítás. A tisztítás után a pórusokat ismét zárni kell, a tonizálást arctonik intenzív ápolási szakaszban ampulla vagy Intenzív kúrakészítmény – alkalmazása biztosítja. Este ezzel véget is ér az arcápolás.
Reggel a tonizálást követi a nappali ápoló készítmény felhordása, amit bôrünk aktuális állapotától függôen választhatunk ki.
A smink készítmények a nappali krém fölé kerülnek – ezek is bôrápoló hatással rendelkeznek.

szempontok


általános

Bôrünk nemcsak a külsô hatásoknak van kitéve,
de belsô egyensúlyunkat vagy annak hiányát is
tükrözi. Ezért egyensúlyi állapota a mi belsô
állapotunktól is függ. Vannak idôszakok, amikor
a mindennapos alapápolás nem elegendô bôrünk
harmonikus mûködésének biztosítására, ilyenkor
különféle kúrakészítményekkel segíthetünk
az egyensúly visszaállításában.
A pakolások, intenzív kúrakészítmények, ampullák
ezt a célt szolgálják. A bôr megújulása 28 napos
ciklusokban történik, ezért egy-egy kúra
idôtartama is 28 nap.

Mélytisztító krém
(Gesichtswaschcreme)

1.

tisztítás

megelevenítô , tisztító alapápolás



A Mélytisztító krém nélkülözhetetlen az arcbôr
mindennapos tisztításához. Az alapos esti és reggeli
tisztítás minden eredményes bôrápolás alapfeltétele.
A krém alapos mélytisztítást végez, ugyanakkor a
bôr természetes savköpenyét (védôburkát)
nem károsítja, és biztosítja a bôr egészséges víztartalmának fenntartását. A krém tisztító hatását
a mosdóvíz mésztartalma nem befolyásolja.
Alkalmazása:
1. lépés: benedvesítjük arcunkat, nyakunkat
langyos vízzel. A krémbôl kb. 2 cm-nyit
a tenyerünkbe nyomunk.
2. lépés: a krémet kezünkben kevés vízzel összekeverjük. A könnyû, krémes állagú emulzió alaposan
tisztít, anélkül, hogy a bôrt irritálná.
3. lépés: az arc középvonalától indulva ki- és lefelé haladó mozdulatokkal az emulziót könnyed,
nyomkodó mozdulatokkal egyenletesen elosztjuk
az arcon, nyakon. Fontos, hogy az emulziót eléggé
nedvesen tartsuk, és ne dörzsöljük vele a bôrünket!
Nem bôrradír!

2.

4. lépés: kezünket ismét nedvesítsük be, és kétszer-háromszor ismételjük meg a fent leírt mozdulatokat. Ezt követôen a maradék emulziót
bô, langyos vízzel mossuk le az arcról, nyakról. Végül hideg vízzel öblítsük le bôrünket, ezzel fokozzuk a krém tisztító hatását.
Érzékeny, hajszálértágulatos bôr esetén a lemosást csak langyos vízzel
végezzük, vagy a tisztító tejet használjuk.

Tisztító tej (Reinigungsmilch)
szelíd

3.

4.

-

kiegyenlítô alapápolás és make - up lemosás

A száraz, érzékeny bôrnek különösen kíméletes tisztításra van szüksége.
Az ápoló hatású jojóba- és mandulaolajjal, erôsítô nyúlszapuka kivonattal és speciális gabonakivonatokkal készült Dr.Hauschka
Tisztító tej segít a zsiradékszint helyreállításában, így megakadályozza
a bôr kiszáradását.
A bôrsejteket értékes nedvességgel és védô zsiradékkal ellátó hidrolipid köpeny nem sérül! Ugyanakkor természetes rugalmasságának
megôrzéséhez értékes segítséget is kap a bôr. A krémes állagú tej
magába veszi a make-up maradványokat és egyéb szennyezôdéseket,
és kíméletesen távolítja el azokat. Használata után a bôr selymes tapintású, szabadon tud lélegezni - már a tisztítással finom ápolást kap.
Alkalmazása: benedvesített arcunkra kevés tejet hordunk fel,
szétkenjük, majd bô, langyos vízzel lemossuk.

megelevenítô

-

frissítô alapápolás

A Dr.Hauschka kozmetika alapkészítménye. A reggeli és esti tisztítás
(mélytisztító krém vagy tisztító tej) után alkalmazzuk. Ha este N vagy
S (esetleg intenzív) kúrával kezeljük arcunkat, ugyanakkor arctonikot
ne használjunk! Napközben gyors tisztításhoz, felfrissüléshez
(pl. utazásnál), vagy borotválkozás után is használhatjuk.
Ösztönzi a bôr saját erôit és nedvességfolyamatait, segít a bôrfunkciók
egyensúlyának megôrzésében.
Alkalmazása: az arctonikot arcunkra, nyakunkra és a dekoltázsra
permetezzük, és finoman a bôrbe nyomkodjuk.

Speciál tonik (Gesichtslotion Spezial)
harmonizáló alapápolás

A tisztátalan bôr kezelése egyrészt az akut jelenségek enyhítésére irányul, másrészt a bôr alapvetô áthangolására, hogy ezzel megelôzzük
az újabb pattanások kialakulását. Ezt a célt szolgálja a Speciál tonik,
ami gyulladásgátló és a bôr funkcióit szabályozó növénykivonatokat
tartalmaz, így kedvezô hatást fejt ki a faggyúmirigyek mûködésére,
a tág pórusokra, komedókra.
Alkalmazása: naponta, reggel és este, tisztítás után permetezzük
az arcra, nyakra, dekoltázsra, majd finoman nyomkodjuk a bôrbe.
Tipp: mindkét tonik kiválóan alkalmas férfiak számára borotválkozás
után arcvíznek!

alapápolás

Arctonik (Gesichtstonikum)



N kúra (Hautkur)

védelem

normalizáló , intenzív alapápolás

nappali



Az N kúra éjszakai használatra, a bôr állapotképének normalizálására
szolgáló készítmény, így száraz, érzékeny, idô elôtti öregedésre
(ráncosodásra) hajlamos, vagy zsíros, érzékeny és pigmentanomáliás
bôr esetén is alkalmazható. Zsírmentes összetétele következtében
ösztönzi az éjjel egyébként is erôteljesebb anyagcsere-folyamatokat.
A bôr saját funkciói aktivizálódnak:
• a száraz bôr ismét megtanulja a zsiradék- és nedvességképzést és
azok megtartását;
• az érzékeny bôr megerôsödik;
• a zsíros, tisztátalan bôr normalizálja faggyútermelését, elszarusodása
csökken;
• idô elôtti ráncosodásnál a bôr ismét feszesebbé és rugalmasabbá válik.
Alkalmazása: naponta, éjszakára. Tisztítás után egy ampulla tartalmát
kenjük az arcra-nyakra, fülcimpákra, és tenyerünkkel gyengéden
nyomkodjuk be a bôrbe. A szem környékét sem kell kihagyni.
Egy-két perc elteltével felhordhatunk egy második ampullát is, ezzel
fokozzuk a készítmény hatását. Egy kúra idôtartama min. 28 nap.
Az N kúra után éjszakára más készítményt ne használjunk! Az idô elôtt
öregedô-ráncosodó bôr esetében reggel - arctonik helyett - is használhatunk N kúrát. A Dr.Hauschka kozmetikumokra történô átállási idôszakban min. 28 napig ugyancsak reggel és este, tisztítás után, arctonik
helyett használjuk az N kúrát.

S kúra (Hautkur S)
erôsítô intenzív ápolás

Az értékes, higított-ritmizált növényi és ásványi alkotórészek erôsítik,
megnyugtatják az érzékeny bôrt. Érfalakat erôsítô hatása következtében az érzékeny, a kitágult hajszálerekkel kapcsolatos vörös foltokra
hajlamos bôr állapota ismét normalizálódik. Rendszeresen végzett kúrákkal megelôzhetjük a hajszálerek további, fokozódó kitágulását. A bôr
visszanyeri ellenálló képességét, újra eleven, egészségesen sugárzó lesz.
Alkalmazása: az arc tisztítása után reggel és este egy-egy ampulla
tartalmát az arcra-nyakra kenjük és finoman a bôrbe nyomkodjuk.
Egy kúra idôtartama minimum 1 hónap (28 nap), súlyosabb esetben
2-3 (akár több) hónap is lehet.
Ennél a bôrtípusnál feltétlenül kerüljük a hideg-meleg vizes lemosásokat! A mélytisztító krémet csak langyos vízzel távolítsuk el, vagy

frissítô , megelevenítô , a bôr nedvességtartalmát szabályozó ápolás

Finom, krémes állagú folyékony készítmény a bôr nappali ápolásához.
Növénykivonatai következtében kiegyenlítô hatással van a bôr természetes folyadékháztartására, olajkivonatai és csíraolajai kiegyensúlyozzák a bôr lipidellátását. Frissíti, megeleveníti a vízhiányos, száraz vagy
normál bôrt. Használata során még a fakó, fáradt bôr is sugárzóvá válik.
Alkalmazása: reggelenként a tisztító készítmény és az arctonik vagy
ampulla után nagyon vékonyan kenjük az arcra, nyakra, fülcimpákra.
Néhány perc alatt a bôr teljesen beszívja, kellemes, friss érzés marad
utána. Rózsakrémmel felváltva is alkalmazhatjuk. Télen az arc fokozottabb védelme érdekében néhány csepp arcolajat keverhetünk hozzá.
Tipp: A friss illatú, gyorsan beszívódó tej
férfiak számára is kiválóan alkalmas
arcápoló készítmény!

felépítô , védô hatású nappali ápolás

40
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D r .H auschka

kozmetika klasszikusa !

A mai korban a bôr könnyen elveszíti természetes egyensúlyát, ami
érzékeny reakciókban, kiszáradásban, idô elôtti ráncképzôdésben nyilvánulhat meg. A Dr.Hauschka Rózsakrém támogatja a bôr regenerálódóképességét, erôsíti ellenálló erejét. Az értékes rózsaolaj és a vadrózsa
termésébôl készült kivonatok balzsamos védôburkot képeznek, a rózsaviasz és az avokádó kivonat a kiszáradás ellen nyújt védelmet.
A bôr zsiradék- és nedvességháztartására kiegyenlítô hatást gyakorol,
harmonizálja a bôrfunkciókat, segíti a bôr harmonikus egyensúlyát.
Alkalmazása: tisztítás és arctonik után, reggelente használjuk.
Magas növényolaj-tartalmánál fogva igen kevés elegendô belôle.
Speciális hatása, kellemes konzisztenciája kiválóan alkalmassá teszi
csecsemôápolásra is.

Könnyû rózsakrém
(Rosencreme leicht)
megynyugtató , védelmet biztosító nappali ápolás
a száraz , érzékeny bôrnek

Kisebb zsírtartalmával könnyebb, hatásában hasonló,
mint a klasszikus rózsakrém. Igény szerint választhatunk, melyikkel érezzük jobban magunkat.

ápolás

Arctej (Gesichtsmilch)

Rózsakrém (Rosencreme)


nappali

a tisztító tejet használjuk. Használata után reggel arctejjel vagy rózsakrémmel folytathatjuk a kezelést.
Tipp: Az S kúra segít napfényérzékenység, sôt leégés esetén is.
Megnyugtatja, hûsíti az égô, húzódó bôrt, felhordás után azonnal megszünteti a kellemetlen, viszketô érzést.

ápolás
nappali
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Arcolaj (Gesichtsöl)

Birskrém (Gesichtscreme Quitte)

kiegyenlítô nappali ápolás

frissítô , védô hatású nappali ápolás minden bôrállapotnál

A Dr.Hauschka Arcolaj - olajkivonatainak köszönhetôen - hozzásegíti
a bôrt faggyútermelése normalizálásához. A pórusok rugalmassága
fokozódik, így a bôr finomabbá válik. A gyulladások hamarabb elmúlnak, a bôr megnyugszik, visszanyeri természetes sugárzását.
Rózsakrémmel keverve az érzékeny, kivörösödésre hajlamos bôrnek
védelmet nyújt az idôjárási viszontagságok ellen. Vegyes bôrnél
arctejjel keverhetjük; alátámasztja annak hatását, csökkenti az elszarusodást, mitesszerképzôdést.
Alkalmazása: reggelente, a tisztító készítmény és az arctonik vagy
ampulla használata után az arcot - nem túl vékonyan - bekenjük.
Néhány perc elteltével a még fel nem szívódott olajat egy arctörlô
kendôvel óvatosan, enyhe nyomkodással (nem dörzsölve) eltávolítjuk,
hogy a bôr nyújtását elkerüljük. Vigyázzunk, a szemünkbe ne kerüljön
olaj! A színezô kozmetikummal keverve arcunknak ápolt, friss külsôt kölcsönöz.

A Dr.Hauschka Birskrém hatásának elôképe maga a természet. Az értékes birsviasz védelmezôn veszi körül bôrünket, anélkül, hogy zavarná
a bôr légzési folyamatait. Védi és frissíti a bôrt, ösztönzi saját erôit, ami
így megôrzi természetes frissességét, egyenletességét és finomságát.
Üde illata miatt a férfiak is kedvelik!

Színezett arcápoló krém
(Pflegecréme getönt)
természetes színezô nappali ápolás

Finom színezés, kiegyenlítô ápolás:
a színezett arcápoló krém egyesíti a két
tulajdonságot. A könnyû, áttetszô
tónus friss megjelenést kölcsönöz
az arcnak. Az olajos és vizes növénykivonatok nem zsírozó kombinációja
kiegyenlítôen hat a bôr zsír- és víztartalmára, bôrt tápláló alkotórészei következtében minden bôrtípusnál alkalmazható.
Alkalmazása: reggelente tisztítás és arctonik után hordjuk föl egész vékonyan
az arcra, nyakra.

Ajakkozmetikum (Lippenkosmetikum)

Színezô kozmetikum
(Tönungsfluid)

Aranyló, finoman képlékeny, intenzív ápoló hatású készítmény az ajkak
és környékük érzékeny bôrének ápolására, kiszáradásának, berepedezésének, idô elôtti ráncosodásának megelôzésére ill. kezelésére.
Nemes növényi viaszok és értékes növényi olajok alkotják, nyúlszapuka-,
körömvirág- és orbáncfû kivonat gazdagítják. Védelmet biztosít a túl
erôs napfény, a hideg, sós víz hatásával szemben is. Ha az ajak bôre
erôsen igénybe van véve vagy károsodást szenvedett (pl. sítúránál),
ajánlatos az ajakkozmetikum használata elôtt éjszakára “N”-kúrát
alkalmazni. Naponta többször is használhatjuk.

természetes transzparens színezô ápolás

A transzparens készítmény finoman napbarnított árnyalatot, friss elevenséget kölcsönöz a bôrnek. Természetes színezôanyag tartalma következtében alkalmas heges, festékhiányos, tisztátalan bôr egyenetlenségeinek csökkentésére. Esztétikai hatásán túl ápolja és védi is a bôrt.
Alkalmazása: kiegészíti a nappalra használt egyéb kozmetikumokat,
azok után felhordva vagy azokkal összekeverve használjuk.

Ajakápoló stift
(Lippenpflegestift)
intenzív védelem

Ideális védelem a szárazságra
hajlamos, érzékeny ajkaknak.
Nemes növényi viaszokkal, értékes
növényi olajokkal véd, ápol.
Naponta többször, igény szerint
alkalmazható.
Nem okoz függôséget!

ajakápolás

regeneráló intenzív ápolás
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ápolása
szemkörnyék
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Szemhéjbalzsam (Augenbalsam)

Szemfrissítô (Augenfrische)

kiegyenlít , védelmet biztosít

frissítô , erôsítô szemápolás

A szemkörnyék finom, érzékeny bôrének kíméletes, védelmet is biztosító ápolásra van szüksége. A szemhéjbalzsam nagyban hozzájárul a
szemhéj rugalmasságának megôrzéséhez, simítja a szem környékének
érzékeny, finom bôrét. Segít minden olyan károsodás megelôzésében,
ami az állandó szemhéjfestés következtében fölléphet (szemhéjak kivörösödése, duzzadása stb.).
Alkalmazása: reggelente közvetlenül a tonik vagy az ampulla után
leheletvékonyan hordjuk föl a szem környékére, majd a szem belsô sarkától indulva, kifelé haladva, ujjheggyel finoman ütögessük be a bôrbe.
Fontos, hogy a bôr ne legyen teljesen száraz a krém felhordásakor!
A szemhéjbalzsam egyúttal a szempillákat is ápolja.

Frissítô jótétemény a fáradt szemeknek, kimerült szemhéjaknak.
A szemvidítófûvel, ánizs- és feketetea kivonattal készített szemfrissítô
pillanatok alatt megeleveníti az egész szemkörnyéket. A könnyen
kezelhetô egyadagos kiszerelésben forgalmazott szemfrissítôt bármikor
gond nélkül alkalmazhatjuk. Különösen kedvelt készítmény kontaktlencsét viselôk körében és azoknál, akik sokat dolgoznak számítógép
képernyôje elôtt - vagy érzékenyek a levegôben szállongó virágporra,
légkondicionálóra (iroda, autó, repülôgép).
Alkalmazása: a borogatás elkészítéséhez egy flakon tartalmát csöpögtessük egy vattakorongra, amit ezután kettéválasztunk, és 5-10 percre
csukott szemünkre helyezünk. A bôr kisimítása még hatékonyabb lesz,
ha a borogatás után szemhéjbalzsamot vagy szemhéjkrémet is alkalmazunk.

Szemhéjkrém (Augencreme)
frissítô , megelevenítô ápolás

A könnyen beszívódó, üde krém nedvességgel látja el a fáradt
szemkörnyéket, biztosítja a finom bôr nedvességmegôrzését,
felfrissülését.
Alkalmazása: reggelente a tonik vagy ampulla után.
Kitûnô alapot biztosít sminkeléshez is.

Arcgôzölô koncentrátum
(Gesichtsdampfbad)

Tisztító maszk (Reinigungsmaske)
intenzív tisztító ápolás

A Dr.Hauschka Tisztító maszkban egyesül a természetbôl nyert gyógyiszap ereje a sarkantyúka és a varázsmogyoró gyulladást csökkentô,
kiválasztást serkentô tulajdonságaival. Minden esetben arcgôzölô koncentrátummal történt arcgôzölés után alkalmazzuk. A maszk aktívan
fölveszi magába a bôr kiválasztási termékeit, és jelentôsen hozzájárul a
bôr regenerálódásához, a bôrfunkciók harmonizálásához.
Alkalmazása: hetente egyszer, közvetlenül gôzölés után. Célszerû a
maszkot (felhordható masszát) már a gôzölés elôtt elkészíteni.
1-2 teáskanálnyi porhoz lassan adagolva keverjünk vizet, amíg kenhetô
masszává alakul. Egyenletesen hordjuk fel a bôrre, majd 5-15 percig
hagyjuk az arcon. Eltávolítása után (legegyszerûbb egy kis darab természetes szivaccsal és meleg vízzel) öblítsük le arcunkat hideg vízzel, majd
használjunk Speciál tonikot.
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A Dr.Hauschka Tisztító maszkkal (Reinigungsmaske) együtt alkalmazzuk!
A két készítmény egymást kiegészítve a mitesszeres, gyulladásra hajlamos bôr esetén megelôzô hatású, a tág pórusú, zsíros bôr állapotképét
kedvezôen befolyásolja, de bármely bôrállapotnál frissítô, megelevenítô
hatású.
A gôzben a növényi kivonatok intenzív hatást fejtenek ki a bôrre, aktivizálják a szervezet fertôzéseket, gyulladásokat gátló saját erôit. A nedves
meleg fokozza a bôr vérellátását és kiválasztási folyamatait.
Alkalmazása: hetenként legfeljebb egy alkalommal használjuk, a tisztító
készítmény (mélytisztító vagy tisztító tej) után. 1/2 liter forrásban lévô
vizet öntsünk egy kis edénybe, keverjünk hozzá 2 evôkanálnyi koncentrátumot, tartsuk arcunkat a gôz fölé, fejünkre terítsünk egy törülközôt.
A gôzölés idôtartama kezdetben 5 perc, késôbb ezt fokozatosan
10 percre növelhetjük. Ezután a még nedves bôrre hordjuk fel az elôre
elkészített maszkot. (Amennyiben erre nem kerülne sor, úgy hideg vízzel
öblítsük le, majd töröljük szárazra arcunkat.)
Kitágult hajszálerek esetén is alkalmazható, de ez esetben a gôzölés
idôtartama max. 2-3 perc.

tisztítás

mélytisztító hatású intenzív ápolás

Revitalizáló pakolás (Revitalmaske)

pakolásokkal

simító , regeneráló , harmonizáló intenzív ápolás

intenzív ápolás
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A Dr.Hauschka arcápolás egyik legsokoldalúbb hatású készítménye. Alkalmas mind a regenerációra szoruló, mind
a tág pórusú bôr intenzív ápolására. Normalizálja a bôr funkcióit, rugalmasabbá, finomabbá teszi a pórusokat.
Ösztönzi a száraz bôr saját aktivitását, tisztítja, megeleveníti a tisztátalan, elszarusodott, sápadt bôrt, nyugtatja
az érzékeny, kivörösödésre, allergiás reakciókra hajlamos bôrt, és karbantartja a normál bôr nedvességháztartását.
Alkalmazása : reggel, tisztítás és arctonik vagy ampulla használata után a készítményt - nem túl vékonyan hordjuk fel az arcra, nyakra, majd kb. 20 perc elteltével nedves-meleg kendôvel távolítsuk el. A pakolás
alkalmazásának gyakorisága és idôtartama a bôr állapotától függ. Ajánlatos hosszabb idôszakon keresztül heti
1-2 alkalommal használni. Makacs problémák (tág pórusok, heges bôr) esetén kúraként 4-6 héten keresztül
egészen vékonyan a nappali kozmetikum alá fölkenve is alkalmazhatjuk.

Rózsa pakolás (Aufbaumaske)
feszesítô , megelevenítô intenzív ápolás

Négyszeresen érvényesül a rózsa harmonizáló ereje ebben a nagyszerû készítményben. Rózsavíz, rózsaszirom
kivonat, rózsaviasz és éterikus rózsaolaj támogatják a bôrt, hogy egészséges egyensúlyi állapotához visszataláljon.
A Dr.Hauschka Rózsa pakolás a nedvességszegény, fáradt bôrnek új formaerôt, friss, feszes érzést kölcsönöz,
erôsíti vitalitását és feszességét. Tejszínhez hasonló konzisztenciája következtében könnyen felhordható,
jól beszívódik, bársonyos érzést okoz.
Alkalmazása: Pakolásként arctisztítás és tonik vagy ampulla után nagyvonalúan kenjük föl az arcra, nyakra,
majd 10-15 perc hatóidô után az esetleg be nem szívódott mennyiséget arctörlô kendôvel itassuk le.
Reggeli arcápoláshoz (NEM FOLYAMATOSAN, CSAK 4-6 hetes kúraként!): ugyancsak tisztítás és tonik vagy
ampulla után leheletvékonyan kenjük az arcra-nyakra, majd beszívódása után használjuk a szokásos nappali
ápoló készítményt.

Krémpakolás (Cremepackung)

Bôrnyugtató pakolás (Hautberuhigungsmaske)
és az érzékeny bôr fellélegzik

A Dr.Hauschka Bôrnyugtató pakolás erôsíti az érzékeny, kivörösödésre, gyulladásokra hajlamos
bôrt és segíti folyadékainak megôrzésében. A bôr mindezt kipihent, egyenletes megjelenéssel
köszöni meg. Sokféle növénykivonata révén megnyugtatja és erôsíti, nedvességének megôrzésében, a vörös foltok, gyulladások enyhítésében segíti a bôrt.
Alkalmazása: hetente egyszer, mint a többi pakolást, és ugyancsak alkalmazható
a naponta, reggel felhordott ápoló készítmény alá is 4 héten keresztül.
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A túl száraz vagy a környezet károsító hatásaitól erôsen igénybevett bôr
speciális ápoló készítménye. Ideális hatást kúraszerû alkalmazásával érhetünk el.
A nappali ápolást is kiegészíthetjük a pakolással.
Alkalmazása kúraszeruen: heti egy vagy két alkalommal pakolásként: a megtisztított bôrre
(mélytisztító vagy tisztító tej) egy N vagy S ampulla után nagyvonalúan
hordjuk fel a pakolást az arcra és a nyakra, és 15-20 perc hatóidô után a be nem
szívódott maradékot arctörlô kendôvel itassuk le. Nappali ápolás kiegészítéseként:
a reggeli mélytisztító és egy N vagy S ampulla után a nappali ápoló készítményt
követôen leheletvékony rétegben hordjuk fel az arcra, nyakra.

pakolásokkal

nedvességkiegyenlítô intenzív ápolás

Regeneráló szérum
(Regenerations serum)

készítmények

az igényes , érett bôr feszesítô , vitalizáló , nedvességmegôrzô ápolásához

regeneráló
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A Regeneráló szérum - nedvességszabályozó birsmag kivonatból,
isoflavonoidban gazdag vörösherébôl, vitalizáló elevenszülôbôl és
lóherevirágmézbôl készült kompozíciójával - enyhíti a szárazságráncokat
és vonalakat, erôsíti a bôrfunkciókat, szabályozza a bôr nedvességtartalmát, és érezhetôen feszesíti a bôrt. A kivörösödött, érzékeny bôrt megnyugtatja, megeleveníti.
Alkalmazás: közvetlenül a reggeli tisztítás után oszlassunk el a bôrünkön egy pumpányi Dr.Hauschka Regeneráló szérumot. Az optimális
eredmény elérése érdekében ezután hordjuk fel az arcra, nyakra és dekoltázsra a hozzá illeszkedô Regeneráló krémet is. Este két pumpányi
Regeneráló szérumot kenjünk a letisztított bôrre, s ezután krémet ne
használjunk.

Regeneráló krém (Regenerationscreme)
simító , felépítô nappali ápolás az igényes , érett bôr számára

A felépítô Dr.Hauschka Regeneráló krém finomítja és simítja az igényes,
érett bôrt. A könnyû krémes kompozíció - a nagy vitalitást hordozó
elevenszülô levéllel, az izoflavonoidokban gazdag vörösherével, a kovatartalmú mezei zsurlóval, a vitaminban gazdag acerola termésekkel és a
harmonizáló rózsaszirmokkal - támogatja a bôr rugalmasságát és formaerejét. Használata következtében sugárzó és ápolt megjelenésû lesz
a bôr, csökkennek a szárazság okozta ráncok. Az értékes növényi olajok
- mint málnamagolaj, avokádóolaj és karitévaj - védelmet kölcsönöznek
a bôrnek egész napra. Így a kivörösödött, érzékeny bôr is megnyugszik.
Alkalmazás: az optimális eredmény elérése érdekében a reggeli tisztítást
követôen elôször a Regeneráló szérumot oszlassuk el finoman a bôrön,
majd hordjuk fel a Regeneráló krémet az arc, nyak és dekoltázs bôrére.

Intenzív kúra 01
tisztítja és megnyugtatja a fiatalkori tisztátalan bôrt ,

25

éves korig

A bôr a hormonális változásokra különösen a pubertás korban reagál
erôteljes faggyútermeléssel, ami mitesszerképzôdéshez, pattanásokhoz
majd gyulladásokhoz vezethet. A bôrnek ilyen állapotban szabályozó

kúrakészítmények

Az egészséges bôr természetesen szép, és elegendô saját erôvel rendelkezik ahhoz, hogy regenerálódjon. A bôr saját aktivitását azonban
a nap, a szél, stressz vagy egyéb tényezôk gyengíthetik. Az ilyen esetekre a Dr.Hauschka kozmetika speciális intenzív ápoló készítményeket
fejlesztett ki, melyek kiegészítik az alapápolást, és amelyeket nagyon
könnyû a bôrre permetezni. Az Intenzív kúra 01 a kamaszkori,
az Intenzív kúra 02 a felnôttkori tisztátlan, az Intenzív kúra 03 pedig a
túlérzékeny bôr ápolására szolgál. (Ezeket a készítményeket kizárólag
a Dr.Hauschka kozmetikusok forgalmazzák.) Az Intenzív kúra 04 és 05
az érett bôr támogatását szolgálja. A harmonizáló kúrakészítményeket
célszerû évente négyszer egy-egy 28 napos kúrához alkalmazni.
A 40 ml-es flakon egy kúrához elegendô.

impulzusokra van szüksége, hogy a gyulladások gyorsan gyógyuljanak,
a bôr méregtelenítési folyamatai támogatást kapjanak és a bôrkép tisztuljon. Különleges ásványi (Rodokrozit) és gyógynövény alkotórészeinek
köszönhetôen a Dr.Hauschka Intenzívkúra 01 kiegyenlítô, megnyugtató
hatással van a bôrre, segíti a mitesszerek, pattanások újraképzôdésének
megelôzését. Aki elsô alkalommal használ Dr.Hauschka kozmetikumokat, annak az optimális eredmény érdekében minimum négy hétig
használnia kell az alapkészítményeket: a mélytisztító krémet, speciál
tonikot és arcolajat.
Alkalmazás: a Dr.Hauschka Mélytisztító krémmel történt reggeli tisztítást követôen a speciál tonik helyett cca. öt pumpányi Intenzívkúra
01-t permetezzünk az arcra. Finom mozdulatokkal nyomkodjuk a bôrbe,
majd használjuk a megfelelô nappali ápoló készítményt (pl. arcolajat).
Este az intenzív kúra után mást ne tegyünk a bôrre.

17
intenzív

A különleges esetek specialistái:
Dr.Hauschka intenzív kúrakészítmények
(01, 02, 03, 04 és 05)

Intenzív kúra 02

kúrakészítmények

tisztítja és megnyugtatja a

intenzív
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év feletti felnôtt tisztátalan bôrét

Vannak felnôttek, akiknek a bôre jóval a pubertáskor után is hajlamos
mitesszerképzôdésre, pattanásokra és gyulladásokra. A Dr.Hauschka
Intenzív kúra 02 speciálisan az ô bôrük igényeihez igazodik: finomítja
a pórusokat, megnyugtatja és tisztítja a bôrképet. A kompozíció higított-ritmizált formában egyesíti a tiszta, üde zöld színû, a salaktalanítást serkentô drágakô - a peridot - erejét a stabilizáló katáng, a bôr
anyagcseréjét fokozó szélfû, a Bad Bentheimbôl származó sóvíz és a
bôrt erôsítô varázsmogyoró-víz erejével. Huszonnyolc napos kúraként
alkalmazva normalizálja az egyensúlyát vesztett bôrt, gyorsítja a gyulladások gyógyulását és serkenti a tisztulási folyamatot. Megnyugtatja és
harmonizálja a bôrt, segít a pattanások kialakulását megelôzni. Aki elsô
alkalommal használ Dr.Hauschka kozmetikumokat, annak az optimális
eredmény érdekében célszerû minimum négy hétig használnia az alapkészítményeket: a mélytisztító krémet, speciál tonikot és arcolajat.
Alkalmazás: a Dr.Hauschka mélytisztító krémmel történt reggeli tisztítást
követôen a Speciál tonik helyett cca. öt pumpányi Intenzívkúra 01-t
permetezzünk az arcra. Finom mozdulatokkal nyomkodjuk a bôrbe, majd
használjuk a megfelelô nappali ápoló készítményt (pl. arcolajat).
Este az intenzív kúra után mást ne tegyünk a bôrre.

megnyugtatja és erôsíti a túlérzékeny bôrt

simítja és vitalizálja az érett bôrt

Amikor különösen zaklatottan folynak a minket érintô események,
bôrünk gyakran túlságosan érzékenyen reagál - vörös foltokkal
az arcon, nyakon, dekoltázson. Ilyen esetben segít a Dr.Hauschka
Intenzív kúra 03, hogy megerôsítsük határainkat, erôsíti és megnyugtatja bôrünket. A túlérzékeny bôr saját aktivitását ösztönzi például
a csak nagyon ritkán elôforduló, harmonizáló hatású drágakô, a fekete
turmalin. Olyan gyógynövények, mint a kristályos jégvirág, a nyúlszapuka és az elevenszülô, stabilizáló, kiegyenlítô hatással rendelkeznek,
míg a természetes sóvíz Bad Bentheimbôl segíti a bôrt a folyadék megtartásában, a rózsavíz pedig harmonizál. A válogatott összetevôknek
köszönhetôen az új Intenzív kúra 03 ellenállóbbá teszi a túlérzékeny
bôrt, gyorsítja a stressz okozta tisztátlanságok tisztulását, nyugtatja
és erôsíti a nyugtalan, kivörösödött és érzékeny bôrt. Ezen túlmenôen
feszültségmentes, harmonikus bôrérzést biztosít. A hajszálértágulat
okozta kivörösödésre a Dr.Hauschka S ampullát ajánljuk.
Alkalmazás: reggel a tisztító tejjel történt letisztítás után a Dr.Hauschka
Arctonik helyett cca. öt pumpányi Intenzív kúra 03-t permetezzünk
az arcra, és finoman nyomkodjuk a bôrbe. Ezt követôen hordjuk fel
a nappali ápoló készítményt, pl. Dr.Hauschka Rózsakrémet.
A zsírmentes éjszakai ápolás a tisztító tejjel történt lemosás után
az Intenzív kúra 03 felhordásával be is fejezôdik.

A szabályozó hatású Dr.Hauschka Intenzív kúra 04 speciálisan az érett
bôr szükségleteihez igazodik, normalizáló impulzust nyújt számára,
segíti regenerációs erejének megôrzését és támogatását.
A bôrkép láthatóan finomodik és kisimul. Ezzel egyidôben a bôr rugalmassága, formaereje is támogatást kap, sugárzó, lágy és ápolt lesz.
Alkalmazás: a reggeli, Dr.Hauschka Mélytisztítóval történt tisztítás után
kb. 5 pumpányit az arcra permetezünk belôle, és kezünkkel finoman benyomkodjuk a bôrbe. Reggelente ezt követôen Dr.Hauschka Regeneráló
krémet hordjunk fel. Este a mélytisztítóval való tisztítás után csak az
Intenzív kúrát permetezzük a bôrre, és ezután semmi mást.
Harmonizáló kúraként évente négyszer 28 napig alkalmazzuk.

Intenzív kúra 05
harmonizálja és erôsíti a bôrt a változás korában

A Dr.Hauschka Intenzív kúra 05 a változás korában járók bôréhez igazodik. Az alapápolás kiegészítéseként alkalmazható az arc és nyak pigmentfoltjai, vagy a hôhullámok okozta vörös foltok ellen. Erôsíti a bôrt,
segíti regenerálódását. A kompozíció a természet válogatott kincseit
egyesíti ritmizált formában: a vörösen ragyogó rubin, ezüst tartalmú
argentit, kiegyenlítô hatású barátcserje és indiánasszony gyökér, természetes termálsóvíz Bad Bentheimbôl, harmonizáló rózsavíz. Az alkalmazás után a bôr elevenebb, lágy és nagyon ápolt megjelenésû lesz.
Alkalmazás: ugyanúgy, mint az Intenzív kúra 04 készítményt.

kúrakészítmények

Intenzív kúra 04

19
intenzív

Intenzív kúra 03

kezelés
kozmetikai
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Az érintés mûvészete – a Dr.Hauschka kozmetikai kezelés
Elisabeth Sigmund Svédországból nemcsak egyedülálló gondolatait és receptúráit hozta magával, melyekkel
megteremtette a Dr.Hauschka kozmetika alapjait. Stockholmban, szépségszalonjában egy egészen
sajátos kezelésmódot is kifejlesztett. Tisztában volt azzal, hogy a kezelés eredményességének, sikerének
záloga nagyrészt a kozmetikus érintésének minôsége. Kezelésének középpontja, „szíve” a mai napig
a nyirokstimuláció, amit a kozmetikus finom kézmozdulatokkal illetve ecsetekkel végez.
A stimuláló mozdulatok megelevenítik a szövetek nedvességfolyamatait, ezzel támogatják az egész ember
regenerálódását, egészségét, a szervezet salaktalanítását, felfrissülését. A Dr.Hauschka kozmetikustól kapott
kezelés mélyrehatóan oldja a feszültségeket, és hatása – az áramlások megelevenítése, a testünket átjáró
fény és könnyûség élménye – napokig érzékelhetô. Világszerte megtaláljuk a Dr.Hauschka kozmetikusokat
saját stúdióikban, szépségszalonokban, Wellness szállodákban, szépségfarmokon.
A magyarországi Dr.Hauschka kozmetikusok jegyzéke a www.drhauschka.hu honlapon található.

Arcápolás
Ajakápoló stift (Lippenpflege Stift)
intenzív védelem

Ricinusolaj - csipkebogyó kivonat - jojóba olaj - lanolin - méhviasz
- sárgarépa kivonat - karitévaj - kandelila viasz - karnauba viasz
- rózsaszirom kivonat - édesmandula olaj - nyúlszapuka kivonat
- zsíralkohol - sárgabarackmag olaj - jojóbaviasz - éterikus olajok
- rózsaviasz - növényi lecithin

Ajakkozmetikum (Lippenkosmetikum)

szabályozó nappali ápolás
Nyúlszapuka kivonat - sárgabarackmag olaj - édesmandula olaj földimogyoró olaj - sárgarépa kivonat - orbáncfû kivonat - búzacsíra
olaj - körömvirág, NEEM-levél kivonat - jojóbaolaj - éterikus olajok
- kakaóvaj

Arctej (Gesichtsmilch)

frissítô, megelevenítô, nedvességet biztosító ápolás
Víz - nyúlszapuka kivonaqt - sárgabarackmag olaj - alkohol
- varázsmogyoró kivonat - édesmandula-, olívaolaj - sárgarépakivonat - földimogyoró-, búzacsíraolaj - orbáncfû kivonat - glicerin
- körömvirág kivonat - lecithin - jojóbaolaj - éterikus olajok - alginát
- xantán

regeneráló intenzív ápolás

Arctonik (Gesichtstonikum)

Ricinusolaj - méhviasz - földimogyoró olaj - sárgarépa kivonat búzacsíra olaj - sárgabarackmag olaj - nyúlszapuka és
körömvirág kivonat - kakaóvaj - orbáncfû kivonat selyempúder - jojóbaolaj – lecithin - éterikus olajok

Víz - nyúlszapuka kivonat - alkohol – varázsmogyoró kivonat éterikus olajok, pl. rózsaolaj

megelevenítô, frissítô alapápolás

Birskrém (Gesichtscreme Quitte)
Arcgôzölô koncentrátum (Gesichtsdampfbad)

védô, nedvességet biztosító nappali ápolás

Víz - százszorszép kivonat - alkohol - sarkantyúka és varázsmogyoró
kivonatok

Víz - sárgabarackmag olaj - nyúlszapuka és birsmag kivonat alkohol - sárgarépa kivonat - glicerin - karitévaj - édesmandulaolívaolaj - zsíralkoholok - avokádóolaj - mályvalevél kivonat
- jojóbaolaj - méhviasz - birsviasz - lecithin - bentonit varázsmogyoró kivonat - éterikus olajok - xantán

mélytisztító intenzív ápolás

összetevôkkel

A termékek összetétele egy-egy akotórészt illetôen változhat,
a termék csomagolásán feltüntetett összetétel a mérvadó.

Arcolaj (Gesichtsöl)
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Termékek és összetevôk

Birs testápoló tej (Körpermilch Quitte)

Intenzív kúra 03 (Intensivkur 03)

Víz – birsmag kivonat - alkohol – kökényvirág és termés kivonat
- földimogyoró olaj - zsálya kivonat - glicerin - olívaolaj - sárgarépa
kivonat - lecithin - éterikus olajok - jojóbaolaj - alginát - xantán
– kovasav

Víz – rózsavíz - sóvíz (BadBentheim) – varázsmogyoró-víz éterikus olajok - higított-ritmizált kivonatok varázsmogyoróból,
nyúlszapukából, kristályos jégvirágból, katángból, mezei tikszembôl
(Anagallis arvensis), csalánból és mályvalevélbôl - fekete turmalin

Bôrnyugtató pakolás (Hautberuhigungsmaske)

Intenzív kúra 04 (Intensivkur 04)

nyugtat, oldja a feszültségeket

simítja és vitalizálja az igényes, érett bôrt

Víz - varázsmogyoró-víz – birsmag kivonat – kókuszolaj – karitévaj
– glicerin – makadámiadió-olaj – napraforgó olaj – méhviasz
– nyúlszapuka és kamillakivonat – földimogyoró olaj – zsíralkoholok
– jojóbaolaj – bentonit – sárgabarackmag olaj – palástfû, borágó,
köles és ökörfarkkóró kivonat – éterikus olajok – xantán - lecitin

Víz - szantálfa víz - sóvíz (Bad Bendheim) - éterikus olajok – higítottritmizált formában: kivonatok fehérliliomból, ginkgo bilobából, olíva
levelekbôl, galagonyából és mályvalevelekbôl – aranyfüstlemez
– borostyán - kék turmalin (indigolith) – méhpempô – mézes lép

összetevôkkel

nedvességet ajándékoz
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nyugtatja és erôsíti a túlérzékeny bôrt

Intenzív kúra 05 (Intensivkur 05)
Intenzív kúra 01 (Intensivkur 01)

tisztítja és megnyugtatja a fiatalkori tisztátalan bôrt, 25 éves korig
Víz – varázsmogyoró-víz - sóvíz (Bad Bentheim) - éterikus olajok
- kivonatok százszorszépbôl, sarkantyúkából (higítva-ritmizálva) rodokrozit és ezüst (ugyancsak higított-ritmizált formában) - alkohol

Intenzív kúra 02 (Intensivkur 02)

tisztítja és megnyugtatja a 25 év feletti felnôtt tisztátalan bôrét
Víz - sóvíz (Bad Bentheim) – varázsmogyoró-víz - éterikus olajok
- higított-ritmizált kivonatok zsályából, katángból és szélfûbôl peridot

Harmonizálja és erôsíti a bôrt a változás korában
Víz – rózsavíz - sóvíz (Bad Bentheim) - éterikus olajok - higított,
ritmizált adalékok: kivonatok százszorszépbôl, hársvirágból,
barátcserjébôl és indiánasszony gyökérbôl, rubin és argentit

normalizáló intenzív éjszakai ápolás

Jojóba olaj – olívaolaj – tapiókakeményítô - ricinusolaj – méhviasz
– gyapjúviasz – pálmaolaj – kandelillaviasz – karnaubaviasz
– rózsaszirom és sárgarépa kivonat - éterikus olajok - nyúlszapuka
és körömvirág kivonat - sárgabarackmag olaj – E vitamin - teafaolaj
- manukaolaj –C-vitamin-dipalmitát - vas-oxidok - titán-dioxid
- ultramarin – cink-oxid

Víz - éterikus rózsaolaj - mályvalevél, aloe, elevenszülô,
nyúlszapuka, napraforgó virág, fehér liliom, rózsaszirom és
varázsmogyoró kivonat* - csillám* - méhpempô* - tavaszi virágméz*
-kolloid ezüst – nátriumklorid* *higított, ritmizált formában

Mélytisztító (Gesichtswaschcreme)
megelevenítô tisztító alapápolás

Könnyû rózsakrém (Rosencreme Leicht)
nyugtató, védô nappali ápolás

Víz – szezámolaj – alkohol – mályvagyökér kivonat – rózsavíz
– rózsaszirom és nyúlszapuka kivonat – sárgabarackmag olaj
– mandulaolaj – zsíralkoholok – bentonit – avokádóolaj kivonat –
méhviasz – búzacsíraolaj – lecithin – csipkebogyó kivonat - éterikus
olajok – rózsaviasz - xanthan

Víz - édesmandula ôrlemény - nyúlszapuka és körömvirág kivonat
- alkohol - földimogyoró olaj - búzacsíra olaj - kamilla-, orbáncfû,
varázsmogyoró kivonat - édesmandulaolaj – éterikus olajok - acerola
kivonat - xantán - alginát

Regeneráló krém (Regenerations Creme)

simító, felépítô nappali ápolás az igényes, érett bôr számára

Krémpakolás (Cremepackung)

a fáradt, támogatásra szoruló bôrnek
Víz – birsmag kivonat – napraforgó olaj – glicerin – mandula
olaj – avokádó olaj - olívaolaj – alkohol – karitévaj – gyapjúviasz
– poliglicerin-zsírsavészter – méhviasz – jojóbaolaj – lecitin
– cukor-zsírsavészter – rózsaviasz – éterikus olajok – kandelilla viasz
- propolisz

Víz - jojóba olaj – mandulaolaj – olívaolaj – alkohol - avokádó olaj –
glicerin - rózsaszirom kivonat – méhviasz – cukor-zsírsav-észter
– rózsavíz – hektorit - vöröshere- és mályvagyökér kivonat éterikus olajok – lecitin - málnamag olaj – herevirágméz – karitévaj
- kivonatok mezei zsurlóból, elevenszülôbôl és acerola gyümölcsbôl
- tengeri alga kivonat – glicerin-zsírsavészter – tejsav-zsírsavészter
- sztearinsav

Regeneráló szérum (Regenerations Serum)

feszesítô, vitalizáló, nedvességmegôrzô ápolás az igényes, érett bôrnek
Víz - alkohol - birsmag kivonat - glicerin - vöröshere kivonat
- alginát - elevenszülô kivonat - lóherevirág méz - éterikus olajok
- cukor-zsírsavészter – guarliszt

összetevôkkel

Kúra ampulla (N) (Hautkur)

fed és tisztít
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Javító stift (Pure care cover stick 01, 02)

Revitalizáló pakolás (Revitalmaske)

Speciál tonik (Gesichtstonikum Spezial)

Víz – birsmag kivonat - alkohol - glicerin - búzacsíraolaj nyúlszapuka, borágó kivonat - zsíralkohol - sárgabarackmag
olaj - földimogyoró olaj - kamilla kivonat - jojóbaolaj - bentonit
- sárgarépa kivonat - propolisz - éterikus olajok - lecithin - xantán
- klorofill

víz - alkohol - nyúlszapuka, körömvirág, sarkantyúka,
vadgesztenyekéreg, kúpvirág, varázsmogyoró és százszorszép kivonat
- éterikus olajok - tejsavak

összetevôkkel

feszesítô, finomító intenzív ápolás

termékkatalógus
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szabályozó alapápolás

Szemhéjbalzsam (Augenlidbalsam)
Rózsakrém (Rosencreme)

felépítô, védô nappali ápolás
Víz - földimogyoró olaj - orvosi ziliz gyökér kivonat - méhviasz
– avokádóolaj kivonat - orbáncfûkivonat - karitévaj – lecithin
- éterikus olajok (rózsa, geránium) - rózsaviasz - rózsaszirom és
csipkebogyó kivonatok

Intenzíven véd, simítja a bôrt

Ricinus-, földimogyoró olaj - méhviasz - sárgarépa és
nyúlszapuka kivonatok - sárgabarackmag olaj - körömvirág
kivonat - kakaóvaj - orbáncfû kivonat - selyempúder jojóba olaj - NEEM-levél kivonat - éterikus olajok - lecitin

Szemhéjkrém (Augencreme)
Rózsa pakolás (Aufbaumaske)
simító, feszesítô intenzív ápolás

Víz - avokádóolaj - rózsavíz - glicerin - alkohol - orvosi ziliz gyökér
kivonat - méhviasz - rózsaszirom kivonat - mandulaolaj - olívaolaj
- hektorit - jojóbaolaj - mangovaj – glicerin-zsírsavészter sztearinsav - lecitin - éterikus olajok - rózsaviasz - árvácska kivonat
- éterikus rózsaolaj - tengeri alga kivonat - tejsavas zsírsavészter gyöngyköles kivonat - csillám – vas-oxid

S kúra (Hautkur S)

erôsítô intenzív éjszakai ápolás
Víz - éterikus olajok - nyírfaszén, malachit, valamint
borágó, kamilla, csipkebogyó, istenfa, varázsmogyoró,
áron vesszeje és tölgykéreg kivonatok* - gyöngy* malachit* - nátriumklorid*

Nedvességmegôrzô, simító

Víz – avokádóolaj – rózsavíz – glicerin – alkohol – ananász kivonat
– méhviasz – mályvalevél és körömvirág kivonat – földimogyoró olaj
– hektorit – mandulaolaj – rózsaszirom kivonat – sárgabarackmag
olaj – lecitin – jojóbaolaj – mangovaj – makadámiadió olaj – karitévaj
– homoktövis terméshús olaj – tengeri alga kivonat – glicerinzsírsav-észter – sztearinsav – xantán – tejsav-zsírsav-észter
– éterikus olajok

Szemfrissítô (Augenfrische)
Frissítô, erôsítô szemápolás

Víz - szemvidító fû és ánizs kivonat - alkohol – nyúlszapuka,
kamilla, fekete tea kivonatok - éterikus rózsaolaj

Víz - földimogyoró olaj - édesmandula olaj - birsmag, nyúlszapuka
kivonatok - sárgabarackmag olaj - méhviasz - bentonit búzacsíra-olaj - orbáncfû kivonat - növényi lecithin - éterikus olajok –
rózsaviasz - vas-oxidok - titán-dioxid

Dekor készítmények
Arcszinezô púderek 02-04 (Rouge Powder)

Talkum – magnézium-sztearát – rózsaszirom kivonat – jojóbaolaj – selyempúder
– kovaföld – kovasav – nyúlszapuka-, varázsmogyoró-, feketetea kivonat
– éterikus rózsaolaj – lehet még: csillám, kármin,
vas-oxidok, titán-dioxid, ultramarin

Színezô kozmetikum (Tönungsfluid)

Bronzpúder (Bronzing Powder)

Víz - olívaolaj - alkohol - nyúlszapuka, varázsmogyoró kivonatok növényi lecithin - méhviasz - éterikus olajok - zsíralkoholok – alginát földimogyoró olaj - klorofill - vas-oxidok

Javító festék 01, 02, 03 (Concealer)

természetes, transzparens szinezô ápolás

Tisztító maszk (Reinigungsmaske)
tisztító intenzív ápolás

Gyógyiszap – sarkantyúka és varázsmogyoró kivonatok kukoricakeményítô

Tisztító tej (Reinigungsmilch)

szelíd ápolás – make-up eltávolítás
Víz - alkohol - nyúlszapuka kivonat - jojóbaolaj - édesmandula olaj sárgabarackmag olaj - glicerin - fermentált zab, rozs és
búzakivonat - zsíralkoholok - bentonit - lecithin - xantán –
búzacsírafehérje hidrolizátum - éterikus olajok.

Talkum – kovaföld – sárgarépa kivonat – selyempúder – nyúlszapuka kivonat
– fehér agyag – magnézium-sztearát – jojóbaolaj – csillám – varázsmogyoró,
feketetea és zsályalevél kivonatok – kovasav – éterikus olajok – E-vitamin –
C-vitamin dipalmitát – vas-oxidok – titán-dioxid
Víz – alkohol – sárgarépa kivonat – mandulaolaj – avokádóolaj – glicerin – csillám
– zsíralkoholok – jojóbaolaj – makadámiadió olaj – karitévaj – nyúlszapuka-,
és körömvirág kivonat – éterikus olajok – bentonit – szulfatált zsíralkoholok
– xantán – citromsav – vas-oxidok – ultramarin – titán-dioxid – cink-oxid

Kompakt púder (Translucent Face Powder, compact)

Talkum – selyempúder – csillám – kovaföld – magnézium-sztearát
– nyúlszapuka- és rózsaszirom kivonat – jojóbaolaj – varázsmogyoró- és feketetea kivonatok – éterikus olajok – vas-oxidok

Kôszín szemhéjpúder paletta 01, 02, 03, 04
(Eyeshadowpalette Look 2008)

Talkum – csillám – magnézium-sztearát – semleges olaj – selyempor – kovasav
– kovaföld – nyúlszapuka kivonat – varázsmogyoró- és feketetea kivonat
– éterikus olajok – vas-oxid – titán-dioxid – 02-03: ultramarin

Porpúder (Translucent Powder loose)

Tápióka keményítô – selyempúder – csillám – kovaföld – kovasav – nyúlszapuka-,
varázsmogyoró-, feketetea kivonat – éterikus olajok –
vas-oxidok

összetevôkkel

természetes tónust adó nappali ápolás
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Színezett arcápoló krém (Tönungspflegecreme)

összetevôkkel

Rúzsok 01-11 (Lipstick)

termékkatalógus
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Szemhéjpúderek 01–09 (Eyeshadow)

Ricinusolaj – csipkebogyó kivonat – jojóbaolaj – gyapjúviasz – méhviasz sárgarépa kivonat – karitévaj – kandelillaviasz – karnaubaviasz – rózsaszirom
kivonat – mandulaolaj – zsíralkohol – nyúlszapuka kivonat – sárgabarackmag
olaj – jojóbaviasz – rózsaviasz – éterikus olajok – lecitin – lehet még: csillám,
kármin, vas-oxidok, titán-dioxid

Talkum – magnézium-sztearát – jojóbaolaj – rózsaszirom kivonat – selyempúder
– kovaföld – kovasav – nyúlszapuka, varázs-mogyoró és feketetea kivonat
– éterikus olajok – E-vitamin – C-vitamin dipalmitát – lehet még: csillám, berlini
kék, kármin, vas-oxidok, titán-oxid, ultramarin

Rúzs Novum 01-04 (Lipstick Novum)

Ricinusolaj – csipkebogyó kivonat – jojóbaolaj – gyapjúviasz – méhviasz
– argánolaj – sárgarépa kivonat – kandelillaviasz – karnaubaviasz – rózsaszirom
kivonat – mandulaolaj – nyúlszapuka kivonat – sárgabarackmag olaj – lecitin
– lehet még: csillám – kármin – vas-oxidok – titán-dioxid

Víz – alkohol – szorbit – zsíralkoholok – ricinusolaj – bentonit – feketetea,
szemvidítófû és neem-levél kivonatok – jojóbaviasz – xantán – méhviasz
– rózsaviasz – éterikus rózsaolaj – éterikus olajok – lecitin – vas-oxidok
Szemhéjtus fekete: ultramarin – titán-dioxid
Szemhéjtus barna: kovasav – maltodextrin, kármin

Szájfény 01, 02 (Lip Gloss)

Szempillaspirál kék, fekete, barna (Mascara)

Ricinusolaj – gyapjúviasz – sárgabarackmag olaj – nyúlszapuka kivonat
– zsíralkohol – keményített ricinusolaj – kandelillaviasz – csillám – mangóvaj
– méhviasz – homoktövis kivonat – kova – ón-oxid

Szájkontúr ceruzák 01-06 (Lipliner)

Keményített pálmamagolaj-glicerid – keményített pálmaolaj - glicerid
– keményített növényolaj – talkum – semleges olaj – japánviasz – kovaföld
– rózsasviasz – méhviasz – nyúlszapuka-, varázsmogyoró-, feketetea kivonat
– E-vitamin – C-vitamin palmitát – éterikus rózsaolaj – lehet még: csillám,
kármin, vas-oxidok, violett pigment, titán-dioxid

Szemceruza 01-05 (Kajal Eyeliner)

Pálmamagolaj-glicerid (keményített) – talkum – pálmaolaj- glicerid
(keményített) – növényi olaj (keményített) – semleges olaj – japánviasz
– birsviasz – kovaföld – nyúlszapuka, varázsmogyoró és feketetea kivonatok
– E-vitamin – C-vitamin palmitát – éterikus rózsaolaj – berlini kék – kármin
– vas-oxidok – titán-dioxid – ultramarin
Szemceruza 01: csillám
Szemceruza 02: gyöngyház
Szemceruza 03, 04 és 05: csillám, berlini kék

Szemhéjtus fekete, barna (Eyeliner liquid)

Víz – alkohol – szorbit – ricinusolaj – zsíralkoholok – feketetea,
neem-levél kivonatok – hektorit – szemvidítófû kivonat – jojóbaviasz
– méhviasz – rózsaviasz – éterikus rózsaolaj – xantán – lecitin – lehet még:
kármin – vas-oxidok – titán-dioxid – ultramarin

Alapozó 00, 01, 02, 03, 04 (Translucent Make-up)

Víz - alkohol - nyúlszapuka kivonat - sárgarépa kivonat - makadámiadió
olaj - avokádó olaj - jojóbaolaj - glicerin - orvosi ziliz kivonat - zsíralkoholok
- varázsmogyoró kivonat - sárgabarackmag olaj - karitévaj - rózsaviasz méhviasz - éterikus olajok - bentonit - xantán – szulfatált zsíralkoholok vas-oxidok - titán-dioxid – ultramarin
Translucent Make-up 00: Damaszkuszi Rózsa viasz
Translucent Make-up 01, 02, 03: Rózsa Gallica, kova

Volumen szempillafesték fekete, lila, antracit
(Volume Mascara)

Víz – birsmag kivonat – alkohol – nádcukor – szorbit – ricinusolaj
– gumiarábikum –zsíralkoholok – méhviasz – feketetea kivonat – neemlevél kivonat – kandelilla viasz – lecitin – szemvidítófû kivonat – selyempor
– jojóbaviasz – rózsaviasz – éterikus rózsaolaj – éterikus olajok – hektorit–
vas-oxid – titán-dioxid – ultramarin

feszesíti, erôsíti a kötôszövetet
Napraforgó olaj – citromhéj, citromfû, mezei zsurló és fagyöngy kivonatok
– jojóbaolaj – éterikus citromolaj – éterikus olajok

Citrom fürdô (Citronen Bad)

frissít, feszesít
Szulfatált ricinusolaj - glicerin - éterikus citromolaj - alkohol - éterikus olajok
- jojóba olaj - xantophill

Citrom testápoló tej (Körpermilch Citrone)
feszesít, frissít

Víz – birsmag kivonat – alkohol – kökényvirág és termés kivonat – földimogyoró
olaj – zsályakivonat – glicerin – olívaolaj – lecitin – sárgarépa kivonat – éterikus
citromolaj – éterikus olajok – jojóbaolaj – alginát – xantán – kovasav

Citrom tusfürdô (Duschcreme Spritzige Citrone)

üde frissesség, új energiák
Víz – cukortenzidek - glicerin - sárgabarackmag olaj – zsíralkoholok – glicerinzsírsav-észter - kökény termés és varázsmogyoró kivonat - lecitin – glicinzsírsav-vegyület – éterikus citromolaj – éterikus olajok – guarliszt – jojóbaolaj
– karitévaj – tengeri alga kivonat – alkohol – hidrolizált búzacsírafehérje - xantán
– cukor-zsírsav-észter – propolisz – xantofill - klorofill

Fenyô fürdô (Fichtennadel Bad)

átmelegít, harmonizál
Szulfatált ricinusolaj - glicerin - éterikus fenyô (Picea excelsa) olaj - alkohol jojóbaolaj - földimogyoró olaj - éterikus olajok - klorofill

Fitness lábkrém (Fitness Fusscreme)

frissít, aktivizál
Víz - glicerin - alkohol - éterikus olajok - orbáncû kivonat - földimogyoró
olaj - lanolin - olívaolaj – kökénytermés kivonat - zsíralkoholok - cinkoxid
- vadgesztenyemag kivonat - jojóbaolaj - bentonit - laktóz - xantán - lecitin
- propolisz

intenzív ápolás minden hajnak
Víz – betain – alkohol – szorbit – zsíralkoholok – jojóbaolaj – glicerinzsírsavészter – búzacsírafehérje-hidrolizátum - hidrolizált tejfehérje –
mályvalevél, tölgykéreg, csalán, bojtorjángyökér, rozmaring és neemlevél kivonat
– makadámiadió olaj – éterikus olajok – almaecet – lecithin – vörösfenyôkivonat
– szulfatált zsíralkoholok – citromsav - xantán

Kézkrém (Handcreme)

véd és ápol
Víz - alkohol - glicerin - orvosi ziliz gyökér kivonat - édesmandula olaj sárgarépa, nyúlszapuka kivonatok – zsíralkoholok - méhviasz - kökényvirág
kivonat - földimogyoró, jojóba-, búzacsíraolaj - bentonit - laktóz - elevenszülô
(Kalanchoe daigremontiana) kivonat - éterikus olajok - lecithin - xantán

Kökényvirág ápoló olaj (Pflegeöl Schlehenblüten)

erôteljesen feszesít, rugalmassá teszi a kötôszövetet
Napraforgó olaj – kökényvirág és nyírlevél kivonat – jojóbaolaj – orbáncfû
kivonat – éterikus olajok

Levendula fürdô (Lavendel Bad)

nyugtat, oldja a feszültségeket
Szulfatált ricinusolaj - glicerin - éterikus levendulaolaj - alkohol - éterikus olajokjojóbaolaj

Makadámia-narancs sampon (Macadamia Orange Shampoo)

normál hajra
Víz – cukortenzidek – betain – szorbit – aminosav-zsírsavészter
– görögszénamag, rozmaring, neemlevél és neemmag kivonat – glicerinzsírsavészter – nártiumcitrát – makadámiadió-olaj – éterikus narancsolaj
– éterikus olajok – csalánkivonat– búzacsírafehérje-hidrolizátum – hidrolizált
tejfehérje – alkohol - sárgabarackmag olaj – tengeri alga kivonat – guarliszt xantán – paprika kivonat - vas-oxidok

Mandula-orbáncfû ápoló olaj
(Pflegeöl Mandel Johanniskraut)

bôrnyugtató, kiegyensúlyozó hatás
Napraforgó olaj – orbáncfû kivonat – mandulaolaj – komlókivonat – éterikus
olajok

összetevôkkel

Citrom-citromfû ápoló olaj (Pflegeöl Citrone Lemongras)

Jojóba-zilíz öblítô (Jojoba Eibisch Spülung)
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Testápoló készítmények

Napozás utáni testápoló (After Sun Lotion)

frissíti a naptól iénybevett bôrt
Víz – csipkebogyó és birsmag kivonatok – alkohol - glicerin – mandulaolaj
– sárgarépa kivonat – karitévaj – nyúlszapuka kivonat – sárgabarackmag
olaj – körömvirág kivonat – zsíralkoholok – méhviasz – rózsaviasz – lecitin
– jojobaolaj – xantán – éterikus olajok - propolisz

összetevôkkel

Neem hajolaj (Neem Ölkur)

termékkatalógus
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intenzív ápolás az igénybe vett, töredezett hajnak, irritált fejbôrnek
Földimogyoró olaj - NEEM-levél kivonat - búzacsíra-olaj - kamilla kivonat növényi lecithin - alkohol – éterikus rozmaring olaj - éterikus olajok

Neem hajvíz (Neem Haarwasser)

minden hajhoz – vitalizál, erôsít
Víz - alkohol - NEEM-levél, csalán, árnika, nyírfakéreg, körömvirág,
vadgesztenye, borágó, bojtorjángyökér kivonatok - éterikus rozmaringolaj éterikus olajok

Neem körömápoló olaj (Neem Nagelöl)

ápol és erôsít
Földimogyoró olaj - kivonatok NEEM-levélbôl (Azadirachta indica),
nyúlszapukából - sárgabarackmag olaj - kamilla kivonat - éterikus olajok

Neem körömápoló olaj, stift (Neem Nagelöl, Stift)
ápol és erôsít

Földimogyoró olaj - kivonatok NEEM-levélbôl (Azadirachta indica),
nyúlszapukából - sárgabarackmag olaj - kamilla kivonat - éterikus olajok

Nyír-árnika ápoló olaj (Pflegeöl Birke Arnika)

aktivizálja a bô anyagcseréjét, fokozza a vérellátást
Napraforgó olaj – árnika, nyírlevél, csalán és bojtorjángyökér kivonat – jojóbaolaj – éterikus olajok – zsíros mustárolaj

Rozmaring lábápoló víz (Rosmarin Beinlotion)

megelevenít, vitalizál
Alkohol - ricinusolaj - borágó kivonat - víz - éterikus olajok – éterikus
rozmaringolaj

Rozmaring lábbalzsam (Rosmarin Fussbalsam)

ápol és dezodorál
Víz - glicerin - rizskeményítô - aranyvesszô kivonat – bentonit - zsálya kivonat
- éterikus olajok - alkohol - selyempúder – éterikus rozmaringolaj - propolisz

Rozmaring fürdô (Rosmarin Bad)

megelevenít, átmelegít
Szulfatált ricinusolaj - glicerin - éterikus rozmaring olaj - alkohol - jojóbaolaj
- éterikus olajok

Rózsabalzsam (Körperbalsam Rose)

intenzíven ápol
Víz - csipkebogyó, rózsaszirom kivonat - édesmandula olaj - alkohol - glicerin
- birsmag kivonat - karitévaj - sárgarépa kivonat - jojóbaolaj - zsíralkoholok
– méhviasz - rózsaviasz - éterikus rózsaolaj - éterikus olajok - propolisz
– lecitin - xantán

Rózsa dezodor (Rosenblüten Deomilch)

ápol és dezedorál
Víz - alkohol – citromsavészter - glicerin - ricinusolaj - éterikus olajok
- cinkricinoleat - bentonit – zsálya és neemlevél kivonat - jojóbaviasz – cukorzsírsav-észter - zsíralkoholok - lecitin – nátrium-magnézium szilikát - xantán
- citromsav - éterikus rózsaolaj

Rózsaszirom ápoló olaj (Pflegeöl Rosenblüten)

erôteljesen harmonizál
Napraforgó olaj – rózsaszirom kivonat - jojóbaolaj – éterikus rózsaolaj

Rózsaszirom tusfürdô (Duschcreme Sanfte Rose)

szelíd ápolás az igényes bôrnek
Víz – cukortenzidek - glicerin - kökény termés kivonat – zsíralkoholok – glicinzsírsav-vegyület – rózsaszirom kivonat - édesmandula olaj - nyúlszapuka
kivonat - sárgabarackmag olaj - guarliszt - jojóbaolaj - karitévaj – tengeri alga
kivonat - éterikus olajok – alkohol - hidrolizált búzaprotein - xantán – cukorzsírsav-észter - propolisz

Sárgabarack-homoktövis sampon
(Aprikose Sanddorn Shampoo)

száraz, igénybe vett hajhoz
Víz - cukortenzidek – betain – szorbit – mezei zsurló, neemlevél, nemm-mag
kivonat – glicerin-zsírsav-észter – nátriumcitrát - aminosav-zsírsavészter görögszénamag kivonat - alkohol - sárgabarackmag olaj - glicerinzsírsavészter
- homoktövis termés olaj – bojtorjángyökér és csipkebogyó kivonatok búzacsírafehérje hidrolizátum - hidrolizált tejfehérje - éterikus olajok –
tengeri alga kivonat – guarliszt - xantán – jojóbaolaj – paprikakivonat
– földimogyoró olaj

Selyempúder (Seidenpuder)

Selymes ápolás a finom bôrnek
Rizskeményítô - selyempúder - kovasav - éterikus olajok - encián, tölgy,
zsályakivonatok - kovaföld

Tôzeg-levendula ápoló olaj (Pflegeöl Moor Lavendel)

beburkol, védelmet nyújt a bôrnek, érzékeknek
Olívaolaj – víz – karitévaj –levendulaolaj – tôzeg kivonat – cukor-zsírsav-észter
– jojóbaviasz – éterikus olajok – vadgesztenye termés kivonat

Varázsmogyoró tusfürdô (Duschcreme Herbe Zaubernuss)

fanyar frissesség a vitális bôrnek
Víz – cukortenzidek - glicerin - sárgabarackmag olaj – zsíralkoholok – glicerinzsírsav-észter - kökény termés és varázsmogyoró kivonat - lecitin – glicinzsírsav-vegyület - éterikus olajok - guarliszt - jojóbaolaj - karitévaj – tengeri
alga kivonat - alkohol - hidrolizált búzacsírafehérje - xantán – cukor-zsírsavészter - propolisz

Zsálya dezodor (Salbei Deomilch)

ápol és dezodorál
Víz - alkohol – citromsav-észter - glicerin - éterikus olajok - ricinusolaj
- cinkricinoleat - bentonit – zsálya és varázsmogyoró kivonat - jojóbaviasz
– cukor-zsírsav-észter - zsíralkoholok – lecitin – nátrium-magnézium-szilikát
- xantán - citromsav

Zsálya fürdô (Salbei Bad)

frissít, átmelegít
Szulfatált ricinusolaj - glicerin – alkohol - éterikus olajok – éterikus zsályaolaj
– jojóbaolaj

összetevôkkel

normális és gyorsan zsírosodó hajra
Víz - cukortenzidek - sarkantyúka kivonat - szorbit – betain - neem-levél és
neem-mag kivonat - aminosav-zsírsavészter - alkohol – glicerin-zsírsav-észter nátriumcitrát – kertizsázsa kivonat – éterikus citrom- és grapefruitolaj - éterikus
olajok - búzacsírafehérje-hidrolizátum - hidrolizált tejfehérje – sárgabarackmag
olaj – avokádóolaj – tengeri alga kivonat – guarliszt - xantán - klorofill
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Sarkantyúka-citrom sampon (Kapuziner Citrone Shampoo)

arcápolási terv

Nappali ápolás
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Bôrállapot		

Tisztítás			

Alapápolás, erôsítés			

Ápolás

Normál		

Mélytisztító			

Arctonik				

Birskrém, Rózsakrém

Arctonik				

Arctej

Arctonik v. S amp.			

		
Rózsakrém v. Könnyû rózsakrém

Vízhiányos, száraz
Mélytisztító , v. Mt+Tt keverve
					
Érzékeny		
Tisztító tej			

Kevert		
Mélytisztító			
Speciál tonik			
							
Zsíros, tisztátlan
Mélytisztító			
Speciál tonik			
					
Érett 		
Mélytisztító			
Regeneráló szérum, Intenzív 04 v. 05
				

Rózsakrém v. Arctej+Arcolaj
Arcolaj vagy Arcolaj+Revi.pak
Regeneráló krém

Smink eltávolításhoz (szem körül is) minden bôrállapotnál a Tisztító tej alkalmas.
A szem- és ajakápolás, intenzív ápolás készítményeit a füzet korábbi lapjain találja.

Éjszakai ápolás
Bôrállapot után

Tisztítás		

Zsírmentes ápolás a bôr harmonizálására		

Tisztítás utáni erôsítés

Normál		

Mélytisztító		

Évente 2-4-szer 28 napig N amp.

		

Arctonik

Száraz, vízhiányos
Tisztító tej		
				
Érzékeny		
Tisztító tej		

Évente 2-4-szer 28 napig N amp.			

Arctonik

S ampulla a bôrállapot javulásáig (min. 28 nap)

Arctonik

Kevert		
Mélytisztító		
				
Zsíros, tisztátlan
Mélytisztító		
				
Érett		
Mélytisztító		
				

Javulásig (min. 28 nap) N ampulla			

Speciál tonik

Javulásig (min. 28 nap) N ampulla			

Speciál tonik

Intenzív 04, 05 évente négyszer 28 napig		

Regeneráló szérum

A készítményeket gyártja:
WALA GmbH
D-73085 Bad Boll/Eckwälden
Németország
www.dr.hauschka.de
Magyarországon forgalmazza:
Natura-Budapest Kft.
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.
Tel: 00 36 70 367 4220
Tel/fax: 00 36 1 303 77 46
info@naturabudapest.hu
www.drhauschka.hu
www.dr.hauschka.de/international/Ungarn
Dr. Hauschka képzések
végzett kozmetikusok részére:
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
303 77 46
info@naturabudapest.hu

Dr.Hauschka termékek árusítása:
Bioboltokban, gyógyszertárakban

Katalógusterv: Horváth Nóra
hnora@chello.hu

www.drhauschka.hu

