
Amit a természet tud, arra 
az Ön belső ereje is képes.





 
A természet mesteri módon pótolja a hiányokat, és állítja vissza 

a dolgok egyensúlyát. Az Önben rejlő természet is képes erre, 
a gyakran hektikus mindennapokban azonban néha emlékez-

tetni kell erre a képességére. Mi szívesen segítünk ebben. Olyan 
gyógynövényeken alapuló testápolási termékekkel, amelyeket az 
egyénileg változó igényekre szabunk. Gyógynövényeink életereje 

nemcsak bőrének külső felületére vannak jó hatással, hanem 
belső folyamataira is. Támogatják azt, ami jót tesz Önnek.

Élénkítő erősítésre vágyik? Szeretne ellazulni, vagy jelen 
pillanatban a lendület és a frissesség az, amire szüksége van?



Amit a levendula 
tud, arra az Ön belső

ereje is képes.



Visszatérni önmagunkhoz, legbelül felengedni, ellazulni. A termé-
szet tudja, mi ennek a módja. Az Önben rejlő természet is képes 

erre. Az embernek csak emlékeztetnie kell magát rá, ebben segít a 
Dr. Hauschka Levendula-szantálfa testápoló balzsam strukturáló 

ereje. Tiszta fejjel a derűért.

Amit a levendula 
tud, arra az Ön belső

ereje is képes.



A nap csupa „kell” és „akarom” volt. Most végre egyszerűen 
átadhatja magát a létezés örömének. Elválaszthatja a 
lényegest a lényegtelentől. Kiszellőztetheti a fejét. 

Ellazulás



A levendula melegítő és nyugtató ereje 
megérinti bőrét, és serkenti testének 

saját természetes tevékenységét. Ideális 
esti rituáléként. Zuhanyzás vagy fürdés 

után oszlassa el gyengéden a bőrén.

Könnyű levendula-szantálfa testápoló balzsam levendulavízzel, 
valamint levendula és szantálfa esszenciális olajával.

A Dr. Hauschka Szemhéjpúder 
Triók is tartalmaznak gyógynö-
vényi kivonatokat. A három, 
egymással harmonizáló szín 
segítségével egyszerűen fejez-
heti ki sminkjével hangulatát.





Érzékeny, és mégis erős. A természet tudja, mi ennek a módja.
Az Önben rejlő természet is képes erre. Az embernek csak 

emlékeztetnie kell magát rá, ebben segít a Dr. Hauschka Rózsa 
testápoló balzsam kiegyenlítő ereje. Az ellentétek a legszebb 

harmóniában simulnak össze.

Amit a rózsa tud, arra 
az Ön belső ereje 

is képes.



A rózsa harmonizáló ereje megérinti  bőrét, és serkenti  
testének saját természetes tevékenységét. Védőpajzsot nyújt 
egész napra. Zuhanyzás vagy fürdés után oszlassa el gyengé-
den a bőrén.

Egyensúlyt 
teremteni

Intenzíven ápoló Rózsa testápoló balzsam vadrózsatermés és 
rózsaszirmok kivonatával, értékes rózsaviasszal és rózsa 

esszenciális olajjal.



Amilyen a rózsa: Lágyság és szúrósság. Spontaneitás és rend. 
Szigor és túlcsordulás. Tökéletesen összeillenek,

és mindezt finom rózsaillat lengi körül.

Egyensúlyt 
teremteni

Harmonikus bőrszín egy szempillantás alatt. 
A Bőrszínkiegyenlítő púder négy különböző 
színárnyalata matt hatásúvá tesz, és kiegyenlíti 
a bőr szabálytalanságait.



Das Schöne bewundern,
das Wahre behüten.

Das Schöne bewundern,
das Wahre behüten.



Das Schöne bewundern,
das Wahre behüten.

Das Schöne bewundern,
das Wahre behüten.

Amit a citrom tud, 
arra az Ön belső ere-

je is képes.

Mindent átható frissesség és életerő. A természet tudja, mi ennek 
a módja. Az Önben rejlő természet is képes erre. Az embernek csak 

emlékeztetnie kell magát rá, ebben segít a Dr. Hauschka Citrom-
citromfű testápoló tej aktivizáló ereje. Éber figyelem, amikor 

csak szeretné.



Élettel teli, feszes és ragyogó. Felejtse el a fáradtságot. 
Ébressze fel minden érzékét, kezdje frissen az új napot. 

Mihez van kedve ma? Egy rózsaszín, egy pink, 
egy bogyósgyümölcs, egy őszibarack, egy piros 

vagy egy barna árnyalathoz? Dr. Hauschka 
Rúzsok 18 kifejező színben



A citrom élénkítő frissessége megérinti a bőrt, és serkenti
testének saját természetes tevékenységét. Ideális reggeli

rituáléként. Zuhanyzás után oszlassa el gyengéden a bőrén.

Feszesítő Citrom-citromfű testápoló tej 
citrom esszenciális olajjal, továbbá citromfű 
és kökényvirág kivonatával.

Vitalizálás
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