
Regeneráló ápolás:
hatékony és lényegre irányuló.



Természetesen 
szép, ahogy van.



Ön élete közepén áll. Tudja, hogy mi értékes igazán. 
A lényeg felismerése teszi az embert szabaddá,  

és teszi lehetővé, hogy önmagát felvállalva,  
saját útját járja. 

A hatékonyság és a lényeglátás szervesen 
hozzátartozik a Dr. Hauschka regeneráló 

ápolás alapeszméjéhez is. Bőrünk ebben az 
életszakaszában megmutatja élettapasztalatát,  

és hálás minden ápoló impulzusért,  
amely révén megtelik életerővel. 

Az ápolás szabályozza bőre víztartalmát,  
támogatja a kötőszövetet, és segíti a természetes 

megújulási energiákat.
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Egy termékcsalád, nyolc ápolási készítménnyel.

Az igényes, érett bőrnek különösen nagy szüksége 
van vitalizáló impulzusokra. A Dr. Hauschka 

regeneráló termékcsalád egyedülálló termékei közt 
Ön megtalálja ezt az elvárt különleges hatást. 

Az arcra, a szem környéki terület finom bőrére,  
a nyakra és a dekoltázsra, a kézre, a testre,  

nappali és éjszakai használatra. A termékcsaládban 
minden test-területre és napszakra megtalálható  

a megfelelő készítmény.
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A Dr. Hauschka regeneráló ápolás:
hatékony és lényegre irányuló.

Mit üzen Önnek a bőre?
Ha érzi, hogy bőre veszít feszességéből, 
szárazabbá vált, apró ráncok jelentek meg 
rajta, és érzékenyen reagál, akkor bőre 
az érett bőr jeleit mutatja. Bőrének most 
másfajta igényei vannak. A Dr. Hauschka 
regeneráló ápolás tudja, melyek ezek a 
megváltozott igények, és közvetlenül 
ezekre fejti ki hatását. Receptúráinkat 
úgy alkottuk meg, hogy bőre támogatást 
kapjon, ugyanakkor aktív maradjon. 

Sejtjei semmit sem felejtettek el.
Erre nyugodtan rábízhatja magát. A bőr 
megújulásához szükséges tudás és erő 
sejtszinten raktározódik el. Még ha ez a 
regeneráló erő meg is gyengült, célzott 

beavatkozással újra megerősíthető. Az 
idő kerekét nem tudjuk visszaforgatni, de 
támogathatjuk a bőrt, hogy megőrizze 
nedvességtartalmát, és hogy feszes 
tapintású legyen.

Minden éjszaka a megújulásról szól. 
A Dr. Hauschka kozmetikumok védjegye a 
zsírmentes éjszakai ápolás. Hiszen éjszaka 
bőrének nincs szüksége védőburokra, 
hanem élvezi, hogy szabadon lélegezhet, 
és belülről kiindulva regenerálódhat. Ez 
az érett bőrre is tökéletesen igaz. Ezért 
regeneráló ápolási koncepciónk nem 
tartalmaz éjszakai krémet, helyette feszesítő 
szérumot és intenzív kúrákat ajánlunk, 
amelyek erősítik és harmonizálják a bőrt.
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Új: A Regeneráló kézápoló balzsam.
Regeneráló ápolás egészen az ujjbegyig.

Regeneráló ápolás egészen az ujjbegyig.
Kezünket igénybe véve fáradhatatlanul 
tesszük egész nap a dolgunkat. Reggeltől-
estig a kezünkön keresztül is meg 
nyilvánulunk a külvilág felé, beleértve a 
legegyszerűbb dolgokat is, mint reggeli 
takaró összehajtás, vagy az esti villanyoltás. 
Keze segítségével öleli át a világot. Sokszor 
a kezünkön keresztül érkező információk 
árulnak el a legtöbbet. Miközben kezünk 
tapintó érzéke felfedezi a dolgokat, addig az 
állapota rólunk sokat elárul például arról, 
hogy milyen a hangulatunk, hogy milyen 
korosztályba tartozunk és hogy milyen 
figyelmet fordítunk kezünkre. 

Külső környezeti ártalmak. 
Kezünk ki vannak téve a napsütés, 
a hőmérséklet-változás és a gyakori 
kézmosás káros hatásainak. Nap mint 
nap meg kell birkóznia a kézfej bőrének 

ezekkel, így már korán megjelenhetnek 
a bőr öregedésére utaló jelek. Mindezen 
hatások miatt, kezünk különösen jól 
fogadja a védő és vitalizáló elemeket 
egyesítő ápolást.

Hatásos támogatás. 
A Regeneráló kézápoló balzsam gazdag 
olajokat és viaszokat tartalmaz, amelyek 
intenzív ápolást és védelmet nyújtanak. 
Megtalálhatók benne a vizes kivonatok 
is, amelyek élénkítő és a vízháztartás 
egyensúlyt aktivizáló impulzusokat 
nyújtanak. A receptúra hatékonyságát 
tanulmányok igazolják. Kimutatható, hogy 
erősíti a bőr védelmi funkcióját, másrészt 
pedig növeli a bőr nedvességtartalmát. A 
Regeneráló kézápoló balzsam könnyen 
beszívódik, kellemes illatot áraszt, és 
használatát követően bőre visszanyeri 
rugalmasságát.
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Vöröshere virág
Tele életerővel és megújulási energiával.

Ez a növény, amely májustól szeptemberig ott virít szinte minden réten,  
és ebben az időszakban többször is lekaszálható, ismeri a megújulás titkát. 

Ezért az elképesztően életerős vörös here virág meghatározóan fontos 
szerepet tölt be a Dr. Hauschka regeneráló készítményekben.
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Termesztés és betakarítás.
A vöröshere virágot Sonnenhofban 

termesztik, biodinamikus elvek alapján. 
Ez a sokrétű tevékenységgel foglalkozó 

Demeter-gazdaság a Dr. Hauschka 
Kozmetikai ágazathoz hasonlóan a  

WALA Heilmittel GmbH céghez tartozik.

Az esszencia előállítása.
A vöröshere virág vizes elegyét hét napig 
érlelik nagy kőcserép edényekben. Reggel 
és este kézi erővel erőteljesen átkeverik. 
Így jön létre az értékes esszencia, amely 

magában hordozza a vöröshere virág 
megújulási képességét.

Impulzusok az érett bőr számára.
A vöröshereből készített esszencia a  

regeneráló ápolás körébe tartozó összes 
készítményben megtalálható. Vitalizáló 

impulzust ad a bőrnek, ami előnyösen hat  
az életkorral járó változásokra.
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Nem az a lényeg, hogy minél fiatalabbnak  
láttassuk magunkat, hanem az,  

hogy kihozzuk saját magunkból a legtöbbet.
Jó érzés belülről ragyogva, külsőnket mesteri  
módon ápolva lenyűgözni környezetünket.
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Az ápoltság kiegyensúlyozó érzése. 

Regeneráló szérum

feszesítő hatású hidratáló ápolás,
ami vitalizálja a bőrt

A Regeneráló szérumnak köszönhetően 
bőre megújul és ragyogóvá válik. Megadja 
a szükséges impulzust a bőrnek ahhoz, 
hogy saját erejéből regenerálódjon.  
A birsmagot, elevenszülőt, vöröshere és 
lóherevirágmézet tartalmazó összetétel 
biztosítja a bőrnek mindazt, amire ebben 
az időszakban szüksége van. Enyhíti a 
szárazság miatt kialakult apró ráncokat 
és vonalakat, erősíti a bőr működését, 
szabályozza nedvességtartalmát, és 
érezhetően finomabbá és feszesebbé 
teszi. A kipirosodott és érzékeny bőrt is 
megnyugtatja.

Regeneráló krém

kisimító hatású arcápolás,
amely támogatja az építő energiákat

A Regeneráló krém hatására bőre 
érezhetően megújul és simábbá válik. Az 
erősítő hatású nappali ápoló készítmény 
megadja a szükséges impulzust a bőrnek 
ahhoz, hogy belső erejéből megújuljon. 
Az elevenszülőt, vöröshere, mezei zsurlót, 
acerolatermést, rózsaszirmot, avokádóolajat, 
málnamagolajat és shea vajat tartalmazó 
összetétel egyszerre védi, stabilizálja és építi 
a bőrt. A Regeneráló krémben a természet 
válogatott kincsei egyesítik erejüket a bőr 
megújulása érdekében.
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Különleges odafigyeléssel ajándékozza meg magát.

Regeneráló  
szemkörnyékápoló krém

ápolás, amely finomabbá teszi a bőrt,
és csökkenti az apró ráncokat és vonalakat

A Regeneráló szemkörnyékápoló krém 
hatására szeme ragyogása kiemelődik. A 
ránc mélységét csökkentő krém impulzust 
ad a bőrnek a saját folyamataihoz, és 
támogatja a regenerálódásban. A birsmagot, 
nyírfalevelet, vörös herét, acerolatermést, 
homoktövist, értékes makadámiadió-
olajat és borágót tartalmazó összetétel 
megszünteti a pangást, és szabályozza a 
bőr vízháztartását. A száraz szemkörnyék 
kisimul és finomabbá válik. A krém 
megakadályozza az öregedés jeleinek 
idő előtti megjelenését. A Regeneráló 
szemkörnyékápoló krém az értékes 
gyógynövénykivonatoknak köszönhetően 
életerővel tölti fel a szemkörnyék bőrét.

Regeneráló
nyak- és dekoltázskrém

feszesítő hatású ápolás,
ami csökkenti az apró ráncokat

A Regeneráló nyak- és dekoltázskrém új 
életerőt ad a bőrnek. A krém impulzust ad 
a bőr saját folyamatainak a megújításához, 
és támogatja a regenerálódásban. A zilizt, 
nyírfalevelet, vörös herét, makadámiadió- 
és argánolajat tartalmazó összetétel 
intenzív ápolást nyújt, és segít a bőrnek 
a nedvességtartalom megtartásában. A 
Regeneráló nyak- és dekoltázskrém egyesíti 
az értékes természetes alapanyagok erejét, 
gyorsan beszívódik, és hatására a bőrét 
feszesebbnek érzi.
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Ne az apró ráncokra figyeljen,
hanem az egyedi kisugárzásra.

Mutassa meg, hogy ki Ön és hogy milyen szép
élete minden egyes napján.
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Engedjen meg magának
egy kényeztető ápolást.

Hiszen a bőre is igényli a ráfordított időt.
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Sugározzon kiegyensúlyozottságot.

Intenzív kúra változó korban

harmonizáló arcápolás
a változó kor igényeihez igazodva

A Dr. Hauschka intenzív kúrák a természet 
kiváló gyógynövényeit tartalmazzák 
ritmizált formában, jól kiegészítik az alap 
bőrápolást, ha kibillen a bőr egyensúlya 
és normalizáló impulzusra van szüksége. 
A változó korra jellemző bőr számára az 
Intenzív kúra változó korban harmonizáló, 
intenzív bőrápolást nyújt. A rubint, 
ezüsttartalmú argentitet, barátcserjét, 
indiánasszony-gyökeret, természetes sóvizet 
és rózsavizet tartalmazó összetétel 
megnyugtatja és erősíti a bőrt. Hozzájárul 
ahhoz, hogy a változó korral járó pigment 
foltok halványabbak legyenek.

Intenzív kúra érett bőrre

erősítő hatású arcápoló kúra
az érett bőr számára

A Dr. Hauschka intenzív kúrák a természet 
válogatott gyógynövényeit tartalmazzák 
ritmizált formában, jól kiegészítik az alap 
bőrápolást, ha kibillen a bőr egyensúlya 
és normalizáló impulzusra van szüksége. 
Fokozott ráncképzésre és szárazságra 
hajlamos bőrnél az Intenzív kúra érett 
bőrre erősítő hatású intenzív bőrápolást 
nyújt. A készítmény, ami az arany, a fehér 
liliom, a ziliz-, ginkgo- és olívalevelek, 
a méhpempő, a természetes sóvíz és a 
szantálfavíz mellett olyan vitalizáló hatású 
drágaköveket tartalmaz, mint a kék 
turmalin és a borostyánkő, serkenti a bőr 
saját regenerálódási erőit.
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Az ápolási terv része az is, hogy a magunkra 
fordított idő alatt szünetet tartunk mindennapos 

tevékenységeinkben.

Regeneráló testápoló balzsam

feszesítő hatású testápoló készítmény,
ami simává teszi a bőrt

A Regeneráló testápoló balzsam belső 
ösztönzést ad a bőrnek, hogy az saját erejéből 
regenerálódjon, hogy a végeredmény a 
sima és feszes bőr legyen. A nemes fákon 
és vanílián alapuló rózsa- és narancsillat 
körbelengi és kényezteti érzékeinket.  
A kandelillaviaszt, rózsát, vöröshere, mezei 
zsurlót, ziliz- és nyírfalevelet, valamint 
jojoba- és mandulaolajat tartalmazó 
összetétel támogatja a bőr feszesítő 
erejét. Az értékes gyógynövényi kivonatok 
megőrzik a nedvességet és szabályozzák a 
bőr vízháztartását.

Regeneráló kézápoló balzsam

kisimító hatású intenzív bőrápolás,
ami aktivizálja a vízháztartást

A Regeneráló kézápoló balzsam selymesen 
sima tapintású bőrrel ajándékozza 
meg Önt, és hatékony védelmet nyújt a 
környezet hatásaival szemben – közvetlenül 
és hosszan tartó módon. A tápanyagokban 
gazdag olíva- és avokádóolajat, valamint 
puha kakaóvajat tartalmazó összetétel 
támogatja a bőr állagát és rugalmasságát. 
A vöröshere, elevenszülőből és 
birsmagból készült gyógynövénykivonatok 
emellett elősegítik a vízháztartási 
folyamatok aktivizálását. Így a bőr ellenálló 
képessége megnő, a csuklótól egészen az 
ujjak hegyéig, és a rendszeres használattól 
megújulási képessége is fokozódik.
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Balzsam a kéz számára,
balzsam a test számára,
balzsam a lélek számára.
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Értékes alkotóelemeket  
tartalmazó összetételek.

Regeneráló ápolást nyújtó termékcsaládunk minden egyes tagjának 
hatását különleges gyógynövényi összetevők biztosítják.  

Ismerjen meg néhányat közülük:

Makadámia 
A makadámia dió termesztése bonyolult, feldolgozása pedig jelentős ráfordítást 

igényel, ezért ez a legdrágább dióféle a világon. Olaja hasonlít az emberi faggyú fontos 
alkotórészeihez, ezért könnyen beszívódik, és megakadályozza a bőr öregedését.  

(Macadamia ternifolia)

Mezei zsurló
A mezei zsurló már több millió éve él a Földön. Fő jellegzetessége,  

hogy nagy mennyiségben tartalmaz vízben oldható kovasavat,  
ami serkenti a bőr anyagcseréjét és erősíti a kötőszövetet.  

(Equisetum arvense)
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Elevenszülő
A trópusokon őshonos elevenszülő tudja, hogyan kell a nedvességgel gazdálkodni. 

Levelei és szára el tudják raktározni a vizet, és ha szükséges, leadják azt.  
Ez a képesség nagyon hasznos az érett bőr számára. 

(Kalanchoe daigremontiana)

Olíva
Az általunk használt olívaolaj az első sajtolásból származik. A hidegen sajtolás 

kíméletes eljárásának köszönhetően az olaj megőrzi tiszta natúr termék jellegét.  
A benne lévő rendkívül értékes zsírsavak révén ápolja és rugalmassá teszi a bőrt.  

(Olea europaea)

Közönséges nyír
Amikor a nyírfa zöldellni kezd, tudjuk, hogy itt a tavasz.  

A nyírfa a belső és külső megtisztulási folyamatokat, a lendületes újrakezdést 
testesíti meg – az érett bőr mindkettőt szívesen fogadja.  

(Betula alba)
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Vállalatunk olyan,  
mint egy gazdag kert. 

Képzeljük magunk elé bőségét. 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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Art.-Nr. 410 003 873 / 6L

© 2017 WALA Heilmittel GmbH

Dr. Hauschka kozmetikai 
készítményeket gyártja: 
WALA Heilmittel GmbH 
73085 Bad Boll/Eckwälden 
NÉMETORSZÁG

www.dr.hauschka.com

A Dr. Hauschka készítmények elérhetőek  
a gyógyszertárakban, bioboltokban,  
bio-webáruházakban és a természetes  
kozmetikumokkal dolgozó kozmetikusoknál! 
www.drhauschka.hu/partnereink 

100%-ban natúr vagy bio kozmetikumok,  
NATRUE és/vagy BDIH minősítéssel. 
Bőrgyógyászatilag, érzékeny bőrre is tesztelt 
termékek. Nem tartalmaznak szintetikus 
illatanyagokat, színezékeket vagy tartósító 
szereket, ásványi olajokat, parabéneket és 
PEG-eket. Az összetevők bio vagy biodinamikus 
(Demeter) termesztésből származnak.

Magyarországi forgalmazó: 
Natura-Sophia Kft. 
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41. 
Tel: 00 36 1 303 7746 
www.drhauschka.hu

Mintegy 30 nemzetközi forgalmazónk címét 
a www.dr.hauschka.com oldalon találja.

A  készítményeknél megadott nyilatkozatok  
az irányadók.

A WALA®, a Dr. Hauschka®,  
a Dr.Hauschka Med®, a Dr. Hauschka 
CulturCosmetic® és a CulturCosmetic®  
a Firma WALA Heilmittel GmbH  
bejegyzett védjegyei.

Impresszum

100% minősített natúrkozmetikum –  
nem tartalmaz szintetikus illatanyagot, színezéket és tartósítószert.

26



Érezze magát jól a bőrében.
És ezt teljesen magától értetődően mutassa  

is meg, minden életszakaszban,  
itt és most, és holnap újra.



www.dr.hauschka.com


