
Egyedi tökéletesség
Gyengéden ápoló és vitalizáló alapozó 





Nem álarc – 
ez a saját 

bőröm 
A belső fényem az, ami átsugárzik.

A temperamentumom az, ami látszik.

A bőröm kiegyensúlyozottá válik – 
a természet sosem hibázik.



Az új alapozó:
öt árnyalat,  

sugárzó fedéssel 

Az új receptúrával és illattal rendelkező alapozók teljes mértékben felváltják elődeiket.



Az új alapozó:
öt árnyalat,  

sugárzó fedéssel 

Egyedi tökéletésségem

A szépség egyet jelent a kiegyensúlyozottsággal: a belső ragyogással, ami 
kifelé sugárzik, az arcszínnel, ami feltárja a temperamentumot.

Az új Dr. Hauschka Alapozó elfedi a kisebb bőregyenetlenségeket, szem körüli 
sötét karikákat és arcpirosságot – anélkül, hogy eltakarná a személyiségét. 
Könnyen felvihető a bőrre, eredeti színárnyalatok és légies textúra jellemzi, 
továbbá értékes növényi olajokkal, viaszokkal és gyógynövénykivonatokkal 
kényezteti a bőrét. 

Archoz jól illő színek. Ápoló növények illata. Az egyén életereje.

01: 
macadamia

02: 
almond

03: 
chestnut

04: 
hazelnut

05: 
nutmeg





Dr. Hauschka Alapozó 
Gyengéden ápoló és vitalizáló alapozó



Értékes összetevők:
ápoló és fedő hatás egyben 

A Dr. Hauschka Alapozó nem csupán egyenletes, életteli bőrt biztosít, hanem 
emellett megóvja annak nedvességtartalmát és védi a külső hatásokkal 
szemben. A receptúrában gyógynövénykivonatok, ásványi pigmentek, 
valamint növényi viaszok és olajok találhatók, többek között gránátalma 
esszencia, makadámiadió- és kókuszolaj. 

Gránátalma esszencia
A gránátalmafának nem 
okoz gondot a szárazság –  
gyümölcseiben óriási 
mennyiségű nedvességet 
és életerőt halmoz fel.  
Az alapozó egyik 
alapanyagát jelentő 
gránátalma esszencia 
a teljes, hámozatlan 
gyümölcsből készül.  
Ez az esszencia elősegíti  
a bőr regenerálódását.

Kókuszolaj
A Dr. Hauschka 
alapozóban található 
kókuszolaj egy kis Srí 
Lanka-i ültetvényről 
származik és rendelkezik 
Naturland és a ‚fair for 
life‘ tanúsítványokkal. 
A kókuszolaj jelenti a 
receptúra stabil, ápoló 
bázisát. Lassan szívódik 
be a bőrrétegekbe és 
fenséges, bársonyos 
érzetet hagy maga után.

Makadámiadió olaj 
Mivel termesztése 
bonyolult és feldolgozása 
sok ráfordítást igényel, 
a makadámiadió a világ 
legdrágább diófajtájának 
számít. A Dr. Hauschka  
új alapozójában ez az  
értékes makadámiadióolaj 
található, ami könnyen 
beszívódik a bőrbe, 
simává és selymesen 
ragyogóvá varázsolja azt.









Krémezze be a kezét!
Ha az ujjaival viszi fel 
az alapozót, előtte 
krémezze be jól a kezét! 
Így egyenletesen tudja 
eloszlatni az arcbőrön  
és nem az ujjai szívják fel 
az értékes összetevőket.

A tartósabb 
eredményért
Az alapozó felvitele  
előtt használjon púdert!



Ápoló alap:
az egyenletes arcszínért

Az alapozó felvitele előtt
Az alapozó egyenletes eloszlatásának érdekében, a bőrt előzetesen 
tisztítani majd a megfelelő arcápoló készítménnyel táplálni kell. 
Ellenkező esetben a száraz arcterületeken nagyobb mennyiségű 
alapozó koncentrálódik, így az eredmény nem lesz egyenletes. 
Lehet, hogy az ajkak, a nyak, a szem körüli területek további 
ápolást igényelnek? Így optimálisan előkészíti bőrét, hogy sminkje  
tartós legyen.

Álljon meg egy percre!
Várjon egy percet amíg a nappali ápolókrém felszívódik, így 
élvezheti az alapozó illatát: először egy könnyű, friss érzet majd 
kibontakozik a kókusz és a vanília…



Szivaccsal, könnyedén
Vékonyabb fedőréteg 
felviteléhez egy 
megnedvesített  
szivacs az ideális. 

Ecsettel, célirányosan
Az ecsettel pontosan 
oda viheti fel az 
alapozót ahová  
szeretné, így erősebb 
fedést érhet el. 

Az ujjakkal, 
természetesen
A kézmeleg alapozó 
könnyen eloszlik 
és harmonikusan 
egybeolvad az arc 
színével. 



Az Alapozó felvitele: 
a fedés erősségétől függően 

Alapozó – egybefüggő vagy részleges fedés? Az alapozó egybefüggő 
felviteléhez tegye a következőket: vigyen fel kis mennyiségű alapozót a 
homlokára, majd az orrára, ezután az orcáira és az állára. Mindig fentről 
lefelé haladva vigye fel az alapozót, hogy elkerülje a pórusok és kis szőrpihék 
hangsúlyozását. Majd oszlassa szét az alapozót az arca két oldalán, és 
dolgozza el az átmeneteket a nyaknál, fülnél és a hajtőnél, hogy eltűnjenek 
a kontúrok. Választhatja azt a megoldást is, hogy az alapozót csak bizonyos 
arcterületekre viszi fel, így téve egyenletessé az arcszínt. 

Korrektor: előtte vagy utána? Utána! Ha bizonyos területeken jobb fedést 
szeretne, vagy ha el szeretné rejteni a belső szemzug és szemkörnyéki sötét 
árnyalatot, vigyen fel kis mennyiségű Dr. Hauschka Korrektort. Ne vigye 
azonban túlzásba – mutassa meg bátran anyajegyét vagy nyári szeplőit, 
hiszen azok is részei egyedi szépségének!

Miért használjon púdert? A púder segít rögzíteni a folyékony alapozót 
és tartósabbá teszi a sminket. Vigyen fel egy kis púdert a púderecsetre, és 
simító, lefelé irányuló mozdulatokkal oszlassa el a a bőrén. Fokozott matt 
hatás elérése érdekében, egy púderpamacs segítségével vigye fel a púdert és 
óvatos, görgető mozdulatokkal nyomkodja a megfelelő területre. A kompakt 
púder praktikus megoldás, ha napközben szeretné felfrissíteni a sminkjét.



Sminkes szakembereink
tippjei

Színárnyalatok keverése
Az árnyalatok közti finom 
különbségek érdekes 
lehetőségeket kínálnak.  
Kedve szerint keverheti az 
árnyalatokat, így megalkothatja 
saját alapozóját vagy akár  
az évszakhoz is igazíthatja.  
Egy sötétebb árnyalattal orcái 
jobban érvényesülnek.

A megfelelő alapozó 
kiválasztása
Vigyen fel három 
különböző 
színárnyalatot az 
állcsontjára, és válassza 
ki azt az alapozót, 
amely legjobban illik 
az arca és a nyaka 
színéhez. Ne a kézfején 
próbálja ki, mert itt 
más a bőr vérellátása és 
színe, mint az arcon. 

Lessen el mesterfogásokat a Dr. Hauschka 
nemzetközi hírű sminkes szakemberétől,  
Karim Sattartól. www.dr.hauschka.com 



Egy kis frissítés 
Ha már eltelt némi idő az 
alapozó felvitele óta, utólag is 
gondoskodhat arca ápolásáról: 
Fújjon pár pumpányi arctonikot 
a tenyerébe, finoman nyomkodja 
rá azokra a területekre, amelyeket 
különösen száraznak érez.

Túl sok a púder vagy az 
alapozó? Permetezzen egy 
kis Dr. Hauschka Arctonikot a 
púderecsetre, és simítsa  
vele végig az arcát.

A csodás ragyogásért 
Nyári frissességet úgy tud az arcára 
varázsolni, ha egy kevés Dr. Hauschka 
Színező koncentrátumot kever az 
alapozóhoz.
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