MED professzionális bőrápolás.
Nagyon száraz és viszketésre hajlamos
bőrűek számára

Jobb életminőség.
A nap melegét, lágy szellőt, vagy egy figyelmes érintést érezni –
milyen nagyszerű, amikor jól érezzük magunkat a bőrünkben!

A nagyon száraz és viszketésre hajlamos bőrrel
élő emberek ezeket a kellemes pillanatokat
még tudatosabban élik meg. Ismerik ugyanis
a másik oldalt is: a felszabadultságnak újra
meg újra az útjába állnak a bőrviszketés és
hámlás időszakai. Még a gyermekek finom

bőrének egyensúlya is könnyen felborulhat,
ami megakadályozza a kicsiket a világ
felfedezésében. Az ilyen helyzetekben átfogó
megoldásokat keresünk. Olyan új utakat
és megközelítéseket, amelyek érezhetően
javítják az életminőséget.

Holisztikus megközelítés alapján.
A Dr. Hauschka MED professzionális ápolást kifejezetten nagyon
száraz és viszketésre hajlamos bőrrel élő emberek számára dolgoztuk
ki, és maguk az érintettek tesztelték. A vizsgálatok eredménye:
minden készítmény rendkívül hatékony és nagyon jól tolerálható.

A Dr. Hauschka MED szisztematikus ápolást
a legmodernebb tudományos ismeretek alapján
szoros együttműködésben bőrgyógyászok,
kozmetikusok, teszt-intézetek és egyetemek
fejlesztették ki.

MED professzionális ápolás.
A bőröm állapotával összhangban

Megnyugtató bőrápolás
Potentilla krém

Stabilizáló intenzív bőrápolás
Jeges kristályvirág intenzív krém

Erősítő bőrápolás
Jeges kristályvirág testápoló tej
Jeges kristályvirág arckrém
Jeges kristályvirág kézkrém
*

Amennyiben bőrviszketésének erős fellángolását tapasztalja,
vagy bizonytalan a bőrállapotát illetően, kérje ki orvos tanácsát.
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A nagyon száraz és viszketésre hajlamos
bőrű embereknek átfogó bőrápolásra van
szükségük – minden helyzetben, minden nap.
A Dr. Hauschka MED professzionális ápolás
figyelembe veszi ezeket az egyedi igényeket.

*
Kipirosodott,
irritált, viszkető bőr

Nagyon száraz,
viszkető bőr

Nagyon száraz,
hámló bőr

A változás minden fázisában támogatja a bőrt.
A természetes, gyógynövényeken és értékes
növényi olajokon alapuló receptúrák pontosan
a bőr változó igényeinek megfelelően vannak
kialakítva.

Gyógynövények
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A természet teljes ereje.
Az ideális összetételeknek és előállítási eljárásoknak köszönhetően
az alkotóelemekben rejlő teljes hatóerő kibontakozhat.

A Dr. Hauschka MED készítmények
kifejlesztésénél feltettük magunknak a kérdést:
Mely növények nyújtanak ideális támogatást
a nagyon száraz és viszketésre hajlamos bőrű
emberek különböző bőrállapotai esetén?
A növény erejének kinyerése
egyedülálló folyamatokkal
Neves intézetekkel közösen végzett intenzív
kutatás után kiválasztottunk bizonyos
gyógynövényeket, és olyan eljárásokat
fejlesztettünk ki, amelyek lehetővé teszik e
növények gondos feldolgozását, megőrizve azok
teljes sokoldalúságát. Hiszen csak gyengéd,
a célnak megfelelő eljárásokkal őrizhetjük

meg a növény lényegét és erejét. A jeges
kristályvirág legjobban frissen préselt
lé formájában fejti ki hatását, míg a vérontó
pimpó esetében kíméletes extrakciós eljárást
végzünk. Erre az alapra épülnek receptúráink,
amelyek kiemelkedő hatékonyságát és
tolerálhatóságát klinikai vizsgálatok igazolják.
Ellenőrzött biominőség
A Dr. Hauschka MED professzionális ápoláshoz
felhasznált gyógynövény minőségét
folyamatosan ellenőrzik, és a növények
túlnyomó része ellenőrzött biológiai
termesztésből származik.

Gyógynövények

Jeges kristályvirág.
Enyhülés a száraz bőr számára

Irritált bőr ápolása

Intenzív bőrápolás

Alapvető bőrápolás
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A száraz és viszketésre hajlamos bőr
„elfelejtette”, hogyan tartson fent egy,
a külső hatásokkal szembeni, nedvességben
gazdag védőréteget.
A jeges kristályvirág ideális példakép
a száraz bőr számára
A rendkívül jól alkalmazkodó jeges kristályvirág
(Mesembryanthemum crystallinum), amely
remekül meg tudja kötni a nedvességet,
példaképül szolgál a bőr számára. A jeges

kristályvirág nedvességet megkötő anyagai arra
ösztönzik a bőrt, hogy önállóan is megőrizze
a víztartalmát. Segítenek a bőrnek abban,
hogy megvédje magát a kedvezőtlen külső
körülményekkel szemben.
A természetes vízvisszatartó erők az
egészséges bőrhöz hasonlóan működnek
Annak érdekében, hogy hazájának,
Dél-Afrikának a szélsőséges éghajlati
körülményei között fennmaradjon, a jeges
kristályvirág a száraz időszakokra vizet tárol
a lédús, húsos leveleiben. Ehhez nedvességet
von ki a környezetéből, és vízvisszatartó
erőkkel köti meg azt, hasonló módon ahhoz,
ahogyan az egészséges bőr teszi.
A jeges kristályvirág erejének megfejtése
Receptúráink a Dr. Hauschka MED alapvető
és intenzív bőrápolásához a jeges kristályvirág
intenzív hidratáló erejét használják ki.
Tudományos vizsgálatok* igazolják:
A bőr tartósan hidratáltabbá válik.
*

A berlini Charité-Universitätsmedizin klinikai vizsgálatát lásd
a 14. oldalon.

Gyógynövények

Vérontó pimpó.
Gyengéd, mégis erőteljes

Irritált bőr ápolása

Intenzív bőrápolás

Alapvető bőrápolás
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A kipirosodott és gyulladásra hajlamos
bőr elfelejtette, hogyan építse fel belülről
a védelmét.
Lehatároló és formáló hatás
A vérontó pimpó (Potentilla officinalis)
kivonata lehatároló és formát adó hatást fejt
ki. Nyugtató hatása gyengéd, mégis erőteljes.
Strukturáló impulzusaival visszaállítja az
irritált és kipirosodott bőr egyensúlyát.
Erős személyiség természetes gyógyító erővel
Ez a gyógynövény, amelynek a talaj feletti
megjelenése törékeny és szerteágazó, erejét a
föld alatt rejtegeti: Minden erejét vörösesbarna
gyöktörzsében koncentrálja. A gyöktörzs akár
25% cserzőanyagot is tartalmazhat. A vérontó
pimpó a cserzőanyagoktól nyeri összehúzó,
gyulladásgátló tulajdonságait.

Tudományosan alátámasztott hatékonyság
A Dr. Hauschka MED végzett elsőként
kutatásokat azzal kapcsolatban, hogyan lehetne
a vérontó pimpót a viszketésre hajlamos bőr
ápolására alkalmazni, és elsőként használta fel
a gyöktörzs gyógyító, gyulladásgátló kivonatát
a Potentilla krémben. Átfogó vizsgálatok*
igazolták ápoló hatását kipirosodott, irritált
és viszkető bőr esetén.
*

A freiburgi egyetemi klinika tudományos vizsgálatát lásd
a 14. oldalon.

Vizsgálatok
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A mi törekvésünk.
Tudományosan alátámasztott hatékonyság

Alapvető és intenzív bőrápolás
Tudományos vizsgálatok igazolták a
Dr. Hauschka MED alapvető és intenzív
bőrápolás hatékonyságát és tolerálhatóságát.
A berlini Charité-Universitätsmedizin*
klinikai vizsgálatai tanúsítják, hogy a Jeges
kristályvirág testápoló tej és a Jeges kristályvirág
intenzív krém mindennapos használata pozitív
hatást gyakorol a magasabb bőrérzékenységkockázattal rendelkező csecsemők és
kisgyermekek bőrének állapotára. Ennek
köszönhetően kimutathatóan javult az
ő és hozzátartozóik életminősége.
Az eredmény: átfogóan hatékony
és nagyon jól tolerálható
› Kiemelkedő ápoló hatás viszkető bőr esetén
› A bőr hidratáltságának folyamatos javulása
› A viszketés tartósan csökken
› Pozitív hatás a bőr határ-tartó funkciójára
› A bőr állapotának lényeges javulása
› Nagyon jól tolerálható a bőr számára
*

Schario M, et al. Children with dry skin and atopic predisposition:
daily use of emollients in a participant-blinded, randomized,
prospective trial. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27: 208–216.
Sawatzky S, et al. Children with dry skin and atopic predisposition:
outcome measurement with validated scores for atopic dermatitis.
Skin Pharmacol Physiol 2016; 29: 148–156.

Potentilla krém
A freiburgi egyetemi klinika független
vizsgálatai* megerősítették a Dr. Hauschka
MED Potentilla krémének hatékonyságát és
tolerálhatóságát. A nagyon száraz és viszkető
bőrrel élő gyermekek és felnőttek naponta
kétszer használták az ápoló krémet, mérhetően
kimutatható és érzékelhető eredményekkel.
A vizsgálatok tanúsítják, hogy a rövid idővel az
akut fázis kezdete előtt alkalmazott bőrápolás
hatékonyan támogatja a gyulladásra hajlamos
bőrt, és csökkenti az első kipirosodásokat.
Az eredmény: kiemelkedően hatékony
és nagyon jól tolerálható
› Kiemelkedő ápoló hatás viszkető bőr esetén
› A kipirosodás jelentős csökkentése
› A viszketés gyors csillapítása
› Az irritált és gyulladásra hajlamos
bőr megnyugszik
› A bőr számára nagyon jól tolerálható
› Az ápolás különösen gyermekeknél fejt
ki gyors hatást
*

Hoffmann J, Wölfle U, Schempp C, Casetti F. Tannins from Potentilla
officinalis display anti-inflammatory effects in the UV erythema test
and on atopic skin. JDDG 2016; 14 (9): 917–923.

MED Professzionális bőrápolás

Alapvető bőrápolás.
Jó érzést nyújt minden nap
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Jeges kristályvirág ápoló tej
mindennapos alapvető bőrápolással,
erősíti a nagyon száraz bőrt,
viszketés kezdetleges fázisában is

Jeges kristályvirág arckrém
mindennapos alapvető bőrápolás,
erősíti a nagyon száraz bőrt,
viszketés kezdetleges fázisában is

A Jeges kristályvirág arckrém erősíti a
A kellemes ápoltság érzése minden nap
nagyon száraz, hámló, feszülő arcbőrt,
és láthatatlan védelmet nyújt számára, anélkül,
a nagyon száraz, hámló, feszülő bőr számára –
ezt nyújtja a Jeges kristályvirág ápoló tej. A jeges
hogy zsírosan fénylővé tenné. Segítséget
nyújt a finom arcbőrnek természetes határkristályvirág préselt, a vízháztartást aktivizáló
tartó funkciója újbóli felépítéséhez. A jeges
levéből és értékes növényi olajokból álló
összetétel támogatja a bőrt a víztartalom tartós
kristályvirág préselt levét tartalmazó összetétel
megőrzésében és saját ellenálló képességének
tartósan ápolja a bőrt, enyhíti a bőrszárazságot,
erősítésében. Az ápoló tej nagyon jól beszívódik, és megelőzi a viszketést. A könnyedén beszívódó
érezhetően és tartósan enyhíti a bőr szárazságát,
fehérmákolaj hatására a bőr azonnal lágy
érzetűvé válik és megszabadul a feszültségtől.
csökkenti a feszülő érzést, és megelőzi
a viszketést. A szándékosan illatanyagmentes
A Jeges kristályvirág arckrém szándékosan
Jeges kristályvirág ápoló tej csecsemőknél
illatanyagmentes, és csecsemők számára
is megfelelő.
is használható.

MED Professzionális bőrápolás

Alapvető bőrápolás.
Kézápolás, amely figyelembe veszi a különleges igényeket

A természet műremeke – Az Ön kezei
A kezek igazi multitalentumok: Tapintanak,
megfognak, kommunikálnak. A kezek egyszerre
kifinomultak és erősek – és nap mint nap
szolgálják Önt. Ezért különösen fontos a külső
hatásokkal szembeni hatékony lehatárolás:
a bőr erős és egészséges határ-tartó funkciója.
Nagyon száraz bőr és viszketés esetén ez

a védőfunkció meggyengül. A külső hatások
könnyebben bejutnak a kezek bőrébe,
amely szárazzá, sprőddé és repedezetté válik.
A MED professzionális ápolás új tagja, a Jeges
kristályvirág kézkrém igazoltan erősíti a bőr
zsír-nedvesség egyensúlyát, és támogatja az
önszabályozását.
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Jeges kristályvirág kézkrém
védelmet nyújtó alapvető bőrápolás,
erősíti a nagyon száraz bőrt,
viszketés esetén is
Gazdag ápolás és erősítő védelem: a kéz nagyon
száraz, erősen igénybe vett, viszketésre hajlamos
bőrének különleges szükségletei vannak. A Jeges
kristályvirág kézkrémet kifejezetten ezeket szem
előtt tartva fejlesztettük ki. A jeges kristályvirág
préselt, a vízháztartást aktivizáló levét tartalmazó
összetétel érezhetően enyhíti a bőrszárazságot,
csökkenti a feszülő érzést és megelőzi a viszketési
ingert. A kéz durva bőre ismét puha és rugalmas
érzetűvé válik. Az értékes növényi vajak és viaszok
bevonják a bőrt, erősítve ezzel annak védő és
határ-tartó funkcióját. A gazdag textúra beivódik
a bőrbe, így tartós védelmet nyújt számára.
A szándékosan illatanyagmentes Jeges kristályvirág
kézkrém kisgyermekeknél is használható.

MED Professzionális bőrápolás

Intenzív bőrápolás.
Kiemelt figyelem az érzékeny területek számára
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Jeges kristályvirág intenzív krém
részterületeken intenzív bőrápolás,
stabilizálja a nagyon száraz,
viszkető bőrt
Azokban az időszakokban, amikor a bőr nagyon
száraz, néhány terület különösen is érintett,
mint például az arc, a könyök- vagy a térdhajlat.
Kifejezetten az ilyen érzékeny, viszkető
részek ápolására szolgál a Jeges kristályvirág
intenzív krém. A jeges kristályvirág préselt,
a vízháztartást aktivizáló levét, és gazdag
növényi olajokat és viaszokat tartalmazó
összetétele stabilizálja a bőr határ-tartó
funkcióját. Ennek köszönhetően helyreáll
a bőr természetes zsír-nedvesség egyensúlya.
A bőrszárazság és a viszketés tartósan csökken.
A szándékosan illatanyagmentes Jeges
kristályvirág intenzív krém csecsemőknél
is használható.

MED Professzionális bőrápolás

Irritált bőr ápolása.
Az egyensúly visszaállítása
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Potentilla krém
részterületek irritált bőrének ápolása,
megnyugtatja a kipirosodott,
viszkető bőrt
Az irritált, viszkető bőrterületek,
amiknek gyulladása nehezen múlik el magától,
különleges ápolást igényelnek. A Potentilla krém
segít tartósan kitörni a viszketési inger
és a vakarás ördögi köréből. Megnyugtatja
a kipirosodott, irritált és viszkető bőrt,
és különleges ápolásban részesíti. Az összetétel
lelke a Potentilla officinalis (vérontó pimpó)
gyulladáscsökkentő kivonata. Strukturáló
impulzusokat ad a gyulladásra hajlamos bőrnek,
és visszaállítja annak egyensúlyát: a viszketés
gyorsan alábbhagy, a kipirosodás pedig enyhül.
A Potentilla krém szándékosan illatanyagmentes,
és csecsemők számára is megfelelő.

Vállalatunk olyan, mint egy gazdag kert.
Képzeljük el úgy a vállalatot, mint egy gazdag kertet:
a lehető legnagyobb odafigyeléssel, felelősségteljesen
dolgozunk benne, nagy hangsúlyt fektetünk a kézzel
végzett munkára, a növényeket a maguk teljességében
értékeljük, a természet ritmusaihoz igazodunk.
Minden Dr. Hauschka termék alapját a természetes
körforgás és az élettel teli, vegyszermentes
nyersanyagokban rejlő erő jelenti.
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