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hogyan kezdôdött

Dr.Hauschka Med
A Dr.Hauschka Med márka átfogja a bôrápolás, ajakápolás,
fog- és szájápolás területét.
• Dr.Hauschka Med bôrápolás
• Dr.Hauschka Med ajakápolás
• Dr.Hauschka Med fog- és szájápolás

A Dr.Hauschka Med készítmények nem tartalmaznak kémiai-szintetikus
• színezôanyagokat,
• illatanyagokat,
• konzerváló anyagokat.
A Dr.Hauschka Med márka BDIH (ellenôrzött
natúrkozmetikum) minôsítéssel rendelkezik.

A Dr.Hauschka Med termékcsoport természetes összetevôkbôl álló készítményeit speciális igények kielégítésére fejlesztették ki. A bôrt védô és a bôrmûködést kiegyenlítô hatásuk révén a Dr.Hauschka Med készítmények többet jelentenek a mindennapos ápolásnál, és hozzájárulnak a bôr és a fogak
egészségének fenntartásához.
A termékek középpontjában természetes szubsztanciák, olajok és gyógynövények állnak. A receptúrákat a WALA kutatói antropozófiai szemlélettel
és a legújabb tudományos ismeretek szerint, bôrgyógyászokkal, fogorvosokkal, kozmetikusokkal együttmûködve, tesztintézetek és egyetemek kutatólaboratóriumaiban dolgozták ki. A gyógynövények kiválasztásakor nem csupán az adott növény hatóanyagai voltak a meghatározóak, hanem elsôdlegesen a teljes emberre gyakorolt hatásuk.
A Dr.Hauschka Med készítmények alapja a WALA Heilmittel GmbH-nak a gyógyszer elôállítás terén több mint hetvenéves, a Dr.Hauschka kozmetikumok
esetében közel ötvenéves tapasztalata.
A felhasznált gyógynövények – amennyiben az lehetséges, – a WALA saját mûvelésû biodinamikus kertjébôl, továbbá ellenôrzött biológiai vagy
biodinamikus mûvelésbôl, illetve vadon termô helyekrôl származnak. Minden egyes összetevôt szigorú minôségi vizsgálatoknak vetnek alá.

dr.hauschka med

Természetes ápolás speciális igényekre



bôrcápolás



Dr.Hauschka Med – Bôrápolás
A viszketést, bôrfeszülést enyhítô Dr.Hauschka Med bôrápoló készítmények, a Jeges kristályvirág testápoló tej és a Jeges kristályvirág krém
a névadó növény (Mesembryanthemum crystallinum) frissen préselt levét és különbözô természetes olajok - avokádóolaj, mangóvaj, karitévaj,
mandula- és jojóbaolaj - kombinációját egyesítik, így lehetôvé teszik a nagyon száraz, viszketô bôr hatékony ápolását.

Jeges kristályvirág testápoló tej
(Ice Plant Body Care lotion)

•
•
•
•
•

Könnyen beszívódik, nem képez zsíros filmréteget a bôrön
Tapasztalt bôrgyógyászokkal együttmûködve fejlesztették ki
Kiváló hatékonyság és tolerálhatóság egy független tesztintézet szerint
Kémiai-szintetikus színezô- és konzerválószerektôl mentes
Tudatosan parfümmentes

Alkalmazása:
Különösen ajánlható gyermekek számára. Nappali ápolószerként
a teljes testfelületre kell felvinni.

testápolás

Az egészséges bôr fontos feladata, hogy szervezetünket a külvilágtól
lehatárolja. Ha ez a védômûködés zavart szenved, akkor a bôr
nagyon szárazzá válik. Viszketés, feszülés, kipirosodás, fokozott korpaképzôdés lehetnek a következmények.
Fontos ilyenkor, hogy a bôrt hatékony ápolással erôsíteni tudjuk.
A Dr.Hauschka Med Jeges kristályvirág testápoló tej biztosítja
ezt az intenzív ápolást. Kellemes bôrérzetet kölcsönöz az igénybe vett
bôrnek, ami így jobban el tudja látni határoló, védô feladatát
és kevéssé fog viszketni.



Kiegészítô ápolás:
• Dr.Hauschka Med Jeges kristályvirág krém
• Dr.Hauschka Kézkrém
• Dr.Hauschka Rózsaszirom tusfürdô
• Dr.Hauschka Mandula-orbáncfû
testápoló olaj

•
•

•

intenzív ápolás

•

Különösen ajánlható gyermekek számára
Kiváló hatékonyság és tolerálhatóság egy független tesztintézet
vizsgálatai szerint
Kémiai-szintetikus színezô-, illat- és konzerváló anyagoktól mentes
Tudatosan parfümmentes

Alkalmazása:
Szükség esetén naponta többször is alkalmazhatjuk az érintett bôrterületek ápolására.



Jeges kristályvirág krém
(Intensiv Ice Plant Cream)
Sokak számára ismerôsek azok a gyötrô állapotok, amikor a bôr
nagyon szárazzá válik és viszket is, különösen olyan problémás helyeken, mint az arc, a könyökhajlat, vagy a térdhajlat. Ezekben az esetekben
speciális, intenzív ápolásra van szükség, ami javítja a bôr nedvességtartalmát és képes megelôzni a viszketés – vakarás - még intenzívebb
viszketés ördögi körének kialakulását.
A Dr.Hauschka Med Jeges kristályvirág krém különösen megbízható
segítség a száraz bôrrészeknek, amelyek erôsen hámlanak, viszketnek,
irritáltak, hogy a bôrben visszaálljon a természetes zsír-nedvesség
egyensúlyi arány, és így a viszketés megszûnjön.

Kiegészítô ápolás:
Dr.Hauschka Med Jeges kristályvirág testápoló tej
Dr.Hauschka Kézkrém
Dr.Hauschka Rózsaszirom tusfürdô
Dr.Hauschka Mandula-orbáncfû olaj		

Dr.Hauschka Med - Ajakápolás

ajakápolás

A Nap, a szél, a szélsôséges hômérsékletek terhelést jelentenek az ajkak érzékeny bôre
számára, ami kiszáradhat, a szájzugok berepedezhetnek. Sokak számára lehet ismerôs
az ajkakban fellépô feszülésérzés, amit többnyire viszketés is követ.
Az ajkakon és az ajkak körül az elsô tünetek után gyakran jelentkeznek hólyagok,
amelyek fájnak és felszakadhatnak. Ilyen esetekben hûsítô hatású
a Dr.Hauschka Med Labimint ajakápoló.

Labimint ajakápoló
(Labimint Acute Lipcare)
A Dr.Hauschka Med Labimint ajakápoló hûsítôen és ápolóan hat
a kialakult hólyagokra, és idôben alkalmazva megelôzheti
a kellemetlenségeket. A jojóbaolajjal készült, gyorsan beszívódó,
bársonyos bôrérzést biztosító ajakápoló szívét a körömvirág
és a halvány kasvirág értékes, frissen préselt nedvei adják,
amelyek gyulladáscsökkentô és regenerációt elôsegítô
hatásaikról ismertek. A 100 %-ban tiszta gyógynövény-kivonatokat
antimikrobiális hatású zsályakivonat egészíti ki.
A borsmentaolaj - különösen feszülésérzéskor kellemes hûsítô hatással van az ajkakra és a leheletre is.
•

Kémiai-szintetikus színezô-és konzerválószerektôl mentes



Alkalmazása:
Az ajkaknál fellépô elsô feszítôérzésnél
és viszketésnél érdemes azonnal használni
a Dr.Hauschka Med Labimint ajakápolót,
a nap folyamán több alkalommal is.
Éterikus (illó-) olaj tartalma miatt csecsemôk
és kisgyermekek számára nem ajánlott!

és szájápolás

A Dr.Hauschka Med szájápoló termékek:
Dr.Hauschka Med Mentás erôsítô fogkrém
Dr.Hauschka Med Sóvizes fogkrém érzékeny fogakra
Dr.Hauschka Med Narancsos gyermek fogtisztító gél
Dr.hauschka Med Zsálya szájvíz

Mentás erôsítô fogkrém

fog

-

(Fortifying Mint Toothpaste)



Dr.Hauschka Med - Fog- és
szájápolás
A jó közérzet egészséges, üde lehelettel kezdôdik!
A fogak között maradt ételmaradékok jó táptalajt jelentenek a baktériumoknak, amelyek plakk-képzés (bakteriális foglepedék) következtében
gyulladást (parodontitist) okoznak az ínyben, vagy a fogzománc savkárosításával szuvasodást indíthatnak el. Az egészséges fogak és az erôs
fogíny leginkább a napi rendszeres szájápolással tartható fenn, hogy
ne alakuljanak ki plakkok, a fogzománc ásványi anyagokat tudjon felvenni
magába, és így visszakeményedjen. A természetes nyáltermelés pedig
semlegesíti a szájüreg miliôjét.

Az erôs fogíny és a megfelelô szájhigiénia a legjobb feltételei annak, hogy
egészséges fogakkal rendelkezzünk. Fontos, hogy a szájflóra stabil legyen,
mert így sokkal kevésbé tudnak megtelepedni a kórokozók. Aki rendszeresen tisztítja a fogazatát egy erôsítô hatású fogkrémmel, megelôzheti
a plakk-képzôdést és az ennek következtében fellépô fogkôképzôdést,
ínygyulladásokat és fogszuvasodást. A Dr.Hauschka Med Mentás erôsítô
fogkrém bizonyítottan gyors gyulladáscsökkentô hatással rendelkezik,
erôsíti a fogínyt és biztosítja a kiegyensúlyozott, stabil szájflórát.
Rendszeres használat esetén eltávolítja a lepedéket, ezáltal megelôzi
a fogkô képzôdését, az ínygyulladásokat és a szuvasodást. Az összehúzó
hatással rendelkezô vadgesztenye-kivonatok erôsítik az ínyt, megelôzik
a foghús vérzéseit. Antimikrobiális hatású természetes éterikus olajok
csökkentik a gyulladást és friss leheletet biztosítanak.

•

•

Tapasztalt fogorvosokkal közösen kifejlesztett termék
Nem tartalmaz kémiai-szintetikus színezô-, illat- és konzerválóanyagokat
Hozzáadott fluoridoktól és tenzidektôl mentes

Alkalmazása:
A fogkrémet nedves fogkefére kell felvinni. Rendszeres fogmosáskor a
fogakat három percen keresztül körkörös mozdulatokkal, a kefe erôsebb
hozzányomása nélkül kell tisztogatni, majd alapos szájöblítés következik.

Sóvizes fogkrém érzékeny fogakra
(Sensitive Saltwater Toothpaste)
Az érzékeny fogak a szabaddá vált, érzékeny fognyakakkal különösen
gondos ápolást igényelnek. A tisztításnak szelídnek, egyidejûleg alaposnak is kell lennie, hogy a további károsodást elkerülhessük, ám a fogazat

mégis egészséges maradjon. A plakk-képzôdés és az ennek következtében fellépô fogkô és szuvasodás elleni legjobb védelmet az ápolt, tiszta
fogak, a stabil szájflóra és a megerôsített szájnyálkahártya jelentik.
A Dr.Hauschka Med Sóvizes fogkrém kíméletes, de alapos tisztítást tesz
lehetôvé szabaddá vált, érzékeny fognyakak esetén is. Egyik fontos
alkotórésze a Bad Dürrenberg gyógyforrásából nyert természetes sóvíz.
Borsmentát és mentolt nem tartalmaz, ezért homeopátiás kezelések
alatt is alkalmazható!
•

•

•

Tapasztalt fogorvosok együttmûködésével
fejlesztették ki
Nem tartalmaz kémiai-szintetikus színezô-,
illat- és konzerváló anyagokat
Hozzáadott fluoridoktól és tenzidektôl mentes

Alkalmazása:
A fogkrémet nedves fogkefére kell felvinni.
Rendszeres fogmosáskor a fogakat három percen
keresztül körkörös mozdulatokkal, a kefe erôsebb
hozzányomása nélkül kell tisztogatni, majd alapos
szájöblítés következik.

fogápolás

•



Narancsos gyermek fogtisztító gél

fogápolás

(Sensitive Orange Toothgel)
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A tejfogak különleges védelmet és alapos, ugyanakkor szelíd ápolást is
igényelnek, mert a gyerekek fogzománca még nem teljesen érett.
Az ínyt gyakran fokozottan igénybe veszi és érzékennyé teszi, amikor
újabb tejfogak nônek. Aki ebben az érzékeny fázisban az új fogacskákat
és a foghúst naponta megfelelôen és következetesen tisztítja és ápolja,
az lerakja a felnôttkori egészséges és erôs fogak alapjait.
A Dr.Hauschka Med Narancsos gyermek fogtisztító gél kiegyenlített,
stabil szájflórát biztosít és erôsíti a szájnyálkahártyát. Rendszeres használat mellett eltávolítja a lepedéket és ezáltal megelôzi a fogszuvasodás
kialakulását. Rózsavízzel, narancsvirág- és varázsmogyoró-vízzel erôsíti

a szájnyálkahártyát, a homoktövis-termések pedig segítenek az íny megerôsítésében.
Borsmenta- és mentolmentes,
ezért homeopátiás
kezelés alatt is alkalmazható.
•

•

•

Fogorvosok által tesztelt
készítmény.
Nem tartalmaz kémiaiszintetikus színezô-, illatés konzerváló anyagokat
Hozzáadott fluoridoktól,
tenzidektôl és alkoholtól
mentes

Alkalmazása:
A fogkrémet nedves fogkefére kell felvinni.
Rendszeres fogmosáskor a fogakat három percen
keresztül körkörös mozdulatokkal, a kefe erôsebb
hozzányomása nélkül kell tisztogatni, majd
alapos szájöblítés következik.

Zsálya szájvíz
A szájvizek hatékonyan segítik a fogtisztítást, és friss lehelet biztosításával magabiztosságot
kölcsönöznek. Ott is segítik az egészséges szájhigiéniát, ahová a fogkefe vagy a fogselyem
nem jut el. A Dr.Hauschka Med Zsálya szájvíz segít megelôzni a szájüregi gyulladásokat,
stabilizálja a szájflórát, így a kórokozó baktériumok egyáltalán nem tudnak megtelepedni.
A mirha, ratanhiagyökér és a vérontó pimpó kivonatai segítségével erôsíti, feszesíti
a fogínyt. Harmonizáló hatású a gyulladáscsökkentô zsálya, a sebgyógyulást elôsegítô
körömvirág és az irritációt csökkentô orvosi ziliz kivonataival. Antibakteriálisan ható
éterikus olajok kombinációjával friss leheletet biztosít.
•

•

Nem tartalmaz kémiai-szintetikus színezô-, illat- és konzerváló
anyagokat
Hozzáadott fluoridoktól és tenzidektôl mentes

Alkalmazása:
A szájvizet felhasználás elôtt fel kell rázni. A gyermekbiztos zárókupakot
a megjelölt helyen kell összenyomni és elforgatni. A felhasználásra már kész oldatot
öntsük a zárókupakba, majd harminc másodpercig öblögessük vele a szájüreget.
Kb. 9 tömegszázalék alkoholt tartalmaz, ezért lehetôség szerint
ne nyeljük le, és gyerekeknél ne alkalmazzuk emiatt a készítményt.

szájápolás

(Sage Mouthwash)

11

a wala cég
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A WALA cég
A természetbôl az embernek
A Dr.Hauschka Med termékeket a Németországban, Eckwäldenben mûködô WALA Heilmittel GmbH fejlesztette ki és állítja elô. Jelenleg körülbelül
900 WALA gyógyszert készítenek, amelyek az antropozófiai orvoslás megismerése alapján születtek meg. Gyógynövényeket és természetes eredetû
szubsztanciákat tartalmaznak, amelyeket a Dr. Rudolf Hauschka által kifejlesztett ritmikus eljárás segítségével kezelnek. A Dr.Hauschka kozmetikai
készítmények 1967 óta vannak jelen a kozmetikai piacon, és mára széles felhasználói réteg számára ismertek.

A WALA-minôség
A WALA minden feldolgozandó nyersanyagot és növényt saját analitikai és mikrobiológiai laboratóriumában tisztasági vizsgálatnak vet alá.
A kiindulási anyagok csak akkor kerülhetnek gyártásba, ha a szigorú elôírásoknak megfelelnek. A teljes elôállítás során több alkalommal is végeznek
ellenôrzô vizsgálatokat. A végtermékeket az analitikai és mikrobiológiai vizsgálatokon túl tapasztalt munkatársak is megvizsgálják, elsôsorban szag,
állag és szín alapján. A termék csak akkor kerülhet forgalomba, ha minden vizsgálódási ponton megfelelt a magas minôségi követelményeknek.

Gyógynövénykert a Sváb Alpok nehéz agyagtalaján? Eckwälden földmûvelôi hitetlenkedve
figyelték, amikor az ötvenes években a WALA erre a célra keresett megvásárolható földet
a falu körül. Rudolf Hauschka meg is szerzett egy kicsit ingoványos mezôt a hegy lábánál,
a cég új épülete közvetlen közelében, amit a kertészek azóta biodinamikus módon mûvelnek.
A nehéz, kötött agyagtalaj porhanyóssá, könnyen mûvelhetôvé, termékennyé vált.
A mára kb. 4,5 hektárnyi kertben több mint 150 féle gyógynövényt termesztenek a WALA
cég gyógyszereihez, kozmetikumaihoz, egészségmegôrzô termékeihez. A tavirózsás kis tó,
patakmeder, méhkaptárak, virágos tisztások és kis facsoportok tagolta kertben számtalan
lepkefaj, szitakötôk, békák, szalamanderek és madarak leltek otthonra.

Mit jelent a biodinamikus mûvelés?
Ez az 1924-ben, Rudolf Steiner által elindított mûvelésmód a kertet lehetôleg önmagában
zárt körforgásként szemléli. A vetômag, a komposzt és a palántázáshoz felhasznált talaj is
a saját gazdálkodásból származik. A kertészek különféle növényi készítményekkel kezelik
a komposztot, hogy megfelelô átalakuláson menjen keresztül, és így a használata révén
a talaj olyanná alakuljon, hogy a legegészségesebb, kártevôkkel és betegségekkel szemben
a legellenállóbb növények növekedhessenek benne. A növények termesztése során a munkát csaknem kizárólag kézzel végzik. A vetésnél, palántázásnál, begyûjtésnél a természeti
ritmusokat veszik figyelembe. Az eredmény: erôteljes, egészséges növények, ami a gyógyászati és kozmetikai termékek kiváló minôségének az egyik legfontosabb alapfeltétele.

a gyógynövénykert

A WALA gyógynövénykertje
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Termékek és összetevôk
A termékek összetétele egy-egy akotórészt illetôen változhat,
a termék csomagolásán feltüntetett összetétel a mérvadó.

összetevôkkel

Jeges kristályvirág testápoló tej (Ice Plant Body Care lotion)

termékkkatalógus

14

Víz - jeges kristályvirág-kivonat (préslé) - glicerin - alkohol
- jojóbaolaj - avokádóolaj - mandulaolaj - tapiókakeményítô méhviasz - gyapjúviasz - lecitin - mangóvaj - karitévaj - répakivonat,
- cukor - zsírsavészter - tengeri alga-kivonat - glicerin-zsírsavészter
- hektorit - xanthan - sztearinsav - amyrisolaj - rozmaring-kivonat
- tejsav-zsírsavészter

Jeges kristályvirág krém (Intensiv Ice Plant Cream)
Víz - jeges kristályvirág-kivonat (préslé) - avokádóolaj - glicerin mangóvaj - alkohol - glicerin-zsírsavészter - mandulaolaj - jojóbaolaj
- szezámolaj - gyapjúviasz - zsíralkoholok - bentonit - karitévaj répa- és rozmaring-kivonat - amyrisolaj - lecitin - xanthan

Labimint ajakápoló (Labimint Acute Lipcare)
Víz - körömvirág-kivonat - alkohol - halvány kasvirág-kivonat
- glicerin - zsálya-kivonat - földimogyoróolaj - gyapjúviasz zsíralkoholok - borsmentaolaj - jojóbaolaj - hektorit - éterikus olajok
- xanthan - lecitin

Mentás erôsítô fogkrém (Fortifying Mint Toothpaste)
Víz - szorbit - nátrium-szilikát - glicerin - tengeri alga kivonat kaolin - citromsav - kovaföld/kovasav - éterikus olajok - mentaolaj
- neemlevél- és vadgesztenye kivonat - masztix - propolisz - alkohol
- klorofill - titán-dioxid

Sóvizes fogkrém érzékeny fogakra
(Sensitive Saltwater Toothpaste)
Bad Dürrenberg-i sóvíz (sole) - kalcium-karbonát - víz - szorbit
- glicerin - tengeri só - kovagél - xanthan - tengeri alga-kivonat
- varázsmogyoróvíz - éterikus olajok - citromolaj - grapefruitolaj
- kovaföld - kaolin - masztix - tôzegkivonat - xanthophyll

Narancsos gyermek fogtisztító gél
(Sensitive Orange Toothgel)
Szorbit - víz (ásványvíz) - glicerin - rózsavíz - kovagél
- varázsmogyoróvíz - narancsvirágvíz - guarliszt - nátriummagnézium-szilikát - éterikus narancsolaj - éterikus olajok csipkebogyó- és homoktövistermések kivonatai - xanthan - kaolin
- aesculin (vadgesztenyekéregbôl)

Zsálya szájvíz (Sage Mouthwash)
Víz - alkohol - szorbit - mályvalevél - zsálya - ratanhia - körömvirág
- vérontó pimpó - vadgesztenye - neemlevél és mirha-kivonatok
- éterikus olajok - nátrium-magnézium-szilikát - glicerin-propolisz

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

