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3Vezércikk.

A bőr, természeténél fogva, igazi művész. Gyógyítani 
tudja, egyensúlyba tudja hozni önmagát. Tudja, hogyan 
kell átvészelni a forró nyarat és fagyos telet, hogyan kell 
megbirkózni a tisztátalanságokkal, és azt is, hogy éjjel 
pihenésre van szüksége. Csupán a megfelelő impulzusokra 
van szüksége: A Dr. Hauschkával megadod ezt neki.  
Segítünk a bőrödnek, hogy ragyogóan szép maradjon – 
minden életszakaszban. Tehát ne számolgasd a ráncaidat, 
ünnepeld őket. És bízz a bőrödben. Mi is ezt tesszük. Ebben 
a magazinban elolvashatod, hogy mi mindent tud még a 
legnagyobb szervünk. És ebben a kiadásban is bemutatunk 
embereket és projekteket, akik/amelyek változást idéznek  
elő a társadalomban, mert nem maradnak a felszínen. 
Mélyebbre mennek – a bőr alá is.

A bőröd tudja a dolgát.
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Az indiai 
orgona.
Elisabeth Sigmund, a Dr. Hauschka kozmetika társalapítója, 
1961-ben Indiába utazott. Egyedül  
akarta megtapasztalni a kultúrát és az orvoslást.  
Indiában megismerte a neem, másnéven indiai  
orgona sokoldalú hatásait. Ma is megtalálod ezt  
a gyógynövényt számos termékünkben.

Szöveg: Claudia Nikschtat
Illusztráció: Marie Luisa Doerfler

A csodafa.
A felséges neem-fa a bódító illatú 
bugáival és kis csonthéjas terméseivel 
akár 12 méter magasra is megnő. Ami a 
belsejében rejlik, az a csodával határos. 
Ezért a neem fontos szerepet játszik 
számos Dr. Hauschka termékben. Szépségápoló.

Elisabeth Sigmund utazása óta számos 
termékünk tartalmaz neem levelekből 
készült kivonatokat. A neemet tartal-
mazó körömápoló olaj az egészséges 
köröm alapja, a Szemkörnyékápoló 
balzsam erősíti a szemkörnyék finom 
bőrét, a neemet tartalmazó Arcápoló 
olajunk szabályoz és harmonizál. De 
a szempillaspirálunkból, valamint a 
Kiemelő szemöldök és szempillaspirá-
lunkból sem hiányozhat a neem, mert 
ápolja a szempillát és a szemöldököt.

Az istennők otthona.
Indiában úgy gondolják, hogy minden 
neem-fában India egyik legrégebbi 
istensége él: ő Śītalā istennő, aki 
gyógyító.

A falu gyógyszerésze.
Ha nem volt orvos az indiai falvakban, 
akkor a neem-fa látta el ezt a feladatot, 
ami nem esett nehezére, mert mára 
kiderült, hogy antibakteriális, gombaölő, 
gyulladáscsökkentő, sebgyógyító, 
fertőtlenítő, immunerősítő és lázcsilla-
pító hatású. És a közel 100 hatóanyagá-
ból, amit tartalmaz, csak 20 ismert!

Növénytan.





Jellegzetes arcok.

Reggel sok teát iszik, erőnléti sportot űz, este hangjátékokat 
hallgat, és menet közben kimegy a friss levegőre. Fabian 
Hart Hamburgban éli át az önmagával való törődés  
pillanatait. A szerző a podcast-jében megkérdőjelezi a 
nemi szerepeket, és újrafogalmazza a férfiasságot. Itt  
meséli el, hogy miért van erő az ellazulás megtalálásában.

Jegyzőkönyv:  
Kirsten Küppers 

Fénykép: 
 Anna Wegelin

Mit tesz 
önmagáért 
nap mint nap 
Fabian Hart?
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Mi fontos számomra az életben? Hogy legyen 
bátorságom önmagamat a lehető legjobban 
megismerni, ahelyett, hogy folyamatosan 
összehasonlítanám magam másokkal, vagy 
megpróbálnék megfelelni mások elképzelése-
inek. Olyan korban élünk, amelyben át  
kell gondolnunk, újra kell tanulnunk, és át 
kell programoznunk a tanult viselkedést, 
gondolatokat és érzéseket. Ez egy nagyon 
izgalmas keresés, úgy gondolom.

Megpróbálok minden nap jó barátja lenni 
saját magamnak. Nem könnyű gyengédnek 
maradni egy olyan világban, amellyel 
szemben alighanem meg kell edződnöd. 
A bennünket folyamatosan elárasztó 
események és hírek mellett erő kell ahhoz, 
hogy egy kis pihenőt adjunk magunknak, 
elgyengülhessünk, el tudjunk lazulni. Ha 
nincs ez a radikális önmagunkkal való törődés, 
akkor másoknak sem tudunk segíteni.

Radikális törődés 
magammal.

Modern idők.

A reggeli rutinom egyszerű: 7 és 8 óra között 
felkelek. Meleg víz az arcra és a csészébe. 
Egyszerre több italt iszom. A meleg víz mellé 
kávé, hozzá gyógytea, néha frissen facsart 
gyümölcslé. Majd nyújtó gyakorlatok, hogy  
a lehető legmozgékonyabb maradjak.

Nyújtás reggel  
két ital között.

Évek óta piláteszezem, habár sokan azt 
mondják, hogy az nőknek való. Az erőnléti 
sportról nekem is az izomkolosszus 
sztereotípiája ugrott be. Szerencsére ezen már 
túl vagyok. Időközben reggel rendszeresen 
erőnléti sportot űzök, mert attól erősebbnek 
érzem magam, és ez a sport kellő tartást ad 
nekem. A neszesszer tartalma: a Dr. Hauschka 
Tusológél – fenyő, tengeri só és a Birs nappali 
krém – ezzel indítom a napot.

Erőnléti edzés vagy pilátesz, 
de mindig a sztereotípiák 
feloldása érdekében.

A mobiltelefonomon az alkalmazások csak 
9:30 órakor kapcsolnak be. Ilyenkor több-
nyire úton vagy az edzőteremből hazafelé, 
amikor keresztülmegyek Hamburgon. Utána 
megnézem az e-mailjeimet, a naptáramat, 
hogy mi minden vár rám aznap. Otthon,  
a lakásomban először főzök egy zabkását: 
meleg zabpehely, fahéj és banán. Aztán 
készen állok íróasztalhoz ülni: e-mailek,  
a podcast új részeinek szervezése,  
időpontok tervezése a naptárban.

Mi jön ezután?  
Séta és meleg zabkása.

„A barátaim és a családom körében újból, 
gyorsan egyszerűen csak Fabi vagyok.“



Jellegzetes arcok.

„Többről van szó, minthogy itt-ott elejtek olyan  
fogalmakat, mint a ,Toxic Masculinity‘ (mérgező férfiasság), 
és nem is arról van szó, hogy támadjam a férfiakat.“
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Gyakran csak este van időm írni. Ilyenkor már 
nem jönnek e-mailek, a többség munkaideje 
véget ért. Nekem pedig megjön a hangulatom 
ahhoz, hogy nyugodtan leüljek a szöveghez. 
Azok a dolgok, amikről írok, gyakran erősen 
politikai jellegűek. Ha a patriarchális társada-
lom témával foglalkozom, akkor az a társadal-
munk minden rétegét érinti. Többről van szó, 

Hetente legalább kétszer találkozom a 
barátnőimmel. Gyakran főzünk együtt. Én az 
étkezést egyszerűen szeretem: az alapja a rizs, 
sült zöldség, például édesburgonya, paprika, 
burgonya, hozzá csicseriborsóból készült 
tempeh. Legjobb, ha mind ropogósra sült,  
de semmi olyan, ami sűrű szószban tocsog. 
Amióta a közösségi média a munkám  
szerves része, egyre személytelenebb minden, 
és nagyon ritkán megyek szórakozni.  
Egy vacsora a legközelebbi barátaimmal,  
a tökéletes este számomra.

Ha tudok, korán lefekszem, gyakran már  
21:30 óra körül. Ezt imádom! Előtte készítek 
egy termosz gyógyteát. Este a legfontosabb  
a bőr tisztítása, és erre rá is szánom az időt.  
A Dr. Hauschka Mélytisztítót nagyon szeretem, 
és a Dr. Hauschka Regeneráló szemkörnyéká-
poló krémet is. Mivel egész nap olvasok, írok 
és a monitort bámulom, az ágyban lehunyom 
a szemem, és minden este hangjátékokat 
hallgatok – a fejemben a képek maguktól 
jelennek meg. 

Írás este.

Közös főzés a barátnőkkel.

Hangjáték, termosz,  
korán be az ágyba.

A kiváltságomnak tartom, hogy megvalósítha-
tom magam a munkámban. Mivel mindent 
magam csinálok, időnként elmosódik a határ 
a magánélet és a hivatás között, és oda kell 
figyelnem, hogy ne próbáljak meg mindent 
szakmailag is felhasználni, amit átélek. Mi 
segít kiszállni ebből a megszokásból? Az,  
ha a legjobb barátommal, a legjobb barát-
nőimmel vagy a nővéremmel beszélek 
telefonon. Ők a családom, és velük gyorsan 
megint egyszerűen csak Fabi vagyok.

Bejelentkezés a 
családomnál.

Egy pho leves a sarki vietnámi gyorsbüfében  
a kedvenc ebédem. Utána nem érzem azt, 
hogy le kellene feküdnöm, mert délután 
gyakran több videóhívásom van: A podcast-ek 
előzetes megbeszélései, időpontok a szerkesz-
tőségekkel vagy workshopok vállalatokkal 
olyan témákban, mint új férfiasság és furcsa 
kérdések. Egész nap képernyő előtt vagyok,  
és ettől gyakran elfáradok. Ezért rendszeresen 
elmegyek kicsit otthonról, le az Alster partjára, 
vagy menet közben az arcomra fújom a 
Dr. Hauschka Arctonikot. Ez felélénkít, engem 
és a bőrömet is. Szuper, a rajongója vagyok!

Könnyű leves és  
gyors felfrissülés. minthogy itt-ott elejtek olyan fogalmakat,  

mint a ,Toxic Masculinity‘ (mérgező férfiasság), 
és nem is arról van szó, hogy támadjam a 
férfiakat, hanem arról, hogy mindannyian 
szabadabbak és egyenjogúbbak leszünk, ha 
lazábban vesszük a nemi szerepeket, ahelyett, 
hogy ragaszkodunk az idejétmúlt sztereotípiák-
hoz. Ezért is szeretnem a Dr. Hauschka feltevését, 
miszerint a bőrápolásban nincsenek nemek.  
Ezt a Dr. Hauschka társalapítója, Elisabeth 
Sigmund már az 1960-as években megmondta!



Egy ház, ami 
soha nem áll le. 

Látogatóban.

Az eckwäldeni kozmetikai ház a Dr. Hauschka kozmetika  
lelke, a növény labororatórium mellet helyezkedik el.  
A házban oktatás folyik, a kozmetikai stúdió egy olyan hely, 
ahol jól érzi magát az ember. Itt képezik a Dr. Hauschka 
természetes kozmetikumokkal dolgozó kozmetikusokat,  
a munkatársak smink vagy ápolási workshopokon 
gyakorolnak. A házat és az embereket is ők ápolják –  
kívülről és belülről is.

Szöveg: Julia Freymark 
Kép: Christine Joos

A kozmetikai házban tett látogatás felér egy 
nap szabadsággal. A legelő, az erdő és a 
gyógynövénykert között az ember úgy érzi, 
hogy megérkezett. Korábban ezen a helyen, a 
Roßauchert 2. címen a Dr. Hauschka vegyésze, 
Reinhard Schoppmann élt. Ma fapadló,  
színes falak, kozmetikai kezelőágyak, világos 
társalgó és a büfében egy nagy tükör adja a 
ház jellegét. Minden természetes. És minden 
anyag a bőrnek kedveskedik. A Dr. Hauschka 
termékek, puha plédek és törölközők készen 
állnak a lazító kozmetikai kezeléshez. Az 
ablakból a zöldre lehet kilátni, a rétre az 
erdőre és a szomszéd virágoskertekre. Így jön 
létre az a légkör, amiben nyugalommal lehet 
feltöltődni. Ez csodálatos ráhangolódás a 
kezelésekre. 

Megérkezés és elengedés.
A figyelem és a befelé összpontosítás 

a Dr. Hauschka kozmetikai kezelések 
kulcseleme. Zene és más külső ingerek 
nélkül dolgozunk, hogy az érintés művészete 
érezhető legyen. Csupán az ampullák 
üvegének törése, a krémes dobozok 
lecsavarása, vagy a borogatás kicsavarásakor 
a víz csepegése tölti be a teret. A ház és a 
környezetének kisugárzása megváltoztat: 
az ember elmerül benne, és elfelejti a 
hétköznapok okozta stresszt.
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„Minden természetes,  
és minden anyag a bőrnek kedveskedik.”



Számunkra  
a hűség a 
legjobb trend. 

Egyszerűen, őszintén.

A C vitamin az új szabadgyök-megkötő, a borostyánkősav 
a 2022-es bőrradír sztár és a niacinamid szupervitamin 
ígéret szerint, segít a tisztátalan bőr esetén. A kozmetikai 
ipar dübörög az egyre újabb olyan csodaszerektől, amelyek 
feszesebb bőrt és kevesebb ráncot ígérnek. Mialatt egyik 
szépségápolási trend a másikat követi, mi egyszerűen hűek 
maradunk a gyógynövényeinkhez. 1967 óta, és a jövőben is.

Szöveg: Claudia Nikschtat
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A több jobb?
Látszólag hatóanyagokkal telenyomva a bőrt az 
úgynevezett serkentők rövidebb idő alatt nagyobb 
hatást ígérnek. Mi a Dr. Hauschkánál a tartós 
impulzusokra helyezzük a hangsúlyt, és nem a  
gyors hatásokra. Ezért a receptúráinkat úgy alkotjuk 
meg, hogy pontosan olyan mennyiségű növényi 
hatóanyagot tartalmazzanak, amennyire a bőrnek 
szüksége van. Se többet, se kevesebbet.

Szabadság a bőrnek?
A borostyánkősav gyengéd bőrradírként megszabadítja  
a bőrt az elhalt bőrsejtektől. Bőrradír? A Dr. Hauschkánál 
hiába keresi az ember. Mivel számunkra a bőr 
természetes védőrétege különösen fontos, és mi 
erősíteni és támogatni szeretnénk, nem gyengíteni.

Skinimalizmus?
Le a bonyolult ápolási programokkal, ide a kevés, 
ellenben jó termékkel: Az új szépségápolási trend 
neve: skinimalizmus. Nálunk Dr. Hauschka bőrápolási 
koncepciónak hívják: tisztítás, erősítés, ápolás.  
Három termék, optimális hatás. És ez nem egy trend, 
hanem több évtizedes tapasztalat. 

Helyi növényi hatóanyag?
Jó néhány csodaszerünk helyben termesztett növény:  
A nevük például varázsmogyoró, sarkantyúka vagy 
nyúlszapuka, és a gyógynövénykertünkből vagy a 
közelben lévő biogazdálkodásokból származnak.  
A tartós ápoláshoz és rövid utakhoz.

Szintetikus csoda?
A niacinamid a szépségápolási új sztárja: Finomítja  
a pórusokat, és szabályozza a faggyútermelést.  
A kozmetikai ipar számára szintetikusan gyártják 
akkor is, ha a B3-vitamin származék a természetben 
is előfordul. A mi kozmetikumunk a természet maga, 
és ez érezhető is. Elvégre az alma is finomabb, mint 
bármilyen vitaminkészítmény.



A bőröd és te: örökre elválaszthatatlanul  
egyek vagytok. Ezért a Dr. Hauschkánál  

nemcsak azt nézzük, hogy mire van szüksége  
a bőrödnek, hanem rád is odafigyelünk 

emberként. Ügyelj a bőröd jelzéseire,  
a külső behatásokra és a belső kihívásokra, 

és érezd, hogy mi használ éppen neked.

Szöveg: 
Nadja Reibel 

Fénykép: 
Lucas Pretzel

A bőröd tudja 
a dolgát.

A bőröd tudja a dolgát.
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Emlékszel még …?  Sok mindent átéltetek közösen, a bőröd és te. Szemráncotok van, és hegeket 
gyűjtöttetek. Verőfényes napokat töltöttetek a strandon, és végigtáncoltátok az egész éjszakát. Bármilyen 
kihívás elé állítottad a bőrödet: ő mindig pontosan tudta, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy erős és 
ragyogóan szép maradjon. Tehát bízz a bőrödben. Mi is ezt tesszük.



A bőröd tudja a dolgát.

Ami hozzáér, az mélyebbre hatol.  Napsütés az arcon, homok a lábujjak között: Amit a bőrödön érzel, az nem 
csupán a felszínen marad. Néhány érintés belülről ragad meg, érzéseket kelt benned. Mivel az élet is a bőr alá hatol, 
mi mélyebben ható kozmetikumot készítünk, ami serkenti a bőr saját energiáit, és belülről erősíti azt.
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Hogy érzed magad a bőrödben?  Nyugalomra, friss energiára vágysz? Teljesen békében vagy önmagaddal?  
A bőr számos olyan igényt teljesen egyedül teljesíteni tud, amire szüksége van. De akkor is, ha a bőröd mestere 
az öngyógyításnak: időnként szüksége van egy kis támogatásra. Ilyenkor a Dr. Hauschka kozmetika olyan 
egyedi gyógynövényi összetételekkel segít neki, amelyek a bőrnek minden nap hatékony impulzusokat adnak: 
Energiát adnak, védőn támogatják, vagy újból egyensúlyba hozzák. Hogy jól érezd magad a bőrödben.
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A bőröd tudja a dolgát.

Rajta keresztül kapcsolódsz a világhoz.  A bőr teret ad a belsődnek, és egyúttal a külső határod. Minden  
fuvallat az arcodon, minden futó érintés közvetlenül kapcsolatba hoz a világgal. És ez időnként látszik is a bőrödön. 
Amikor a bizsergő érzés a gyomrodban libabőrössé tesz. Vagy amikor az orcád ég az izgatottságtól.



Maradj ritmusban.  Javítás, regenerálás, megújítás – a bőröd egész életeden át aktív. Nem csoda, hogy  
az évek során mindig változnak az igényei. Sőt, néha egyik pillanatról a másikra. Mi támogatjuk a bőrödet.  
A különböző életszakaszaiban, olyan ápolással, amelynek ritmusa az életéhez hasonlít.



Élj a lehetőségeiddel.  A bőröd éppúgy változik, ahogy te fejlődsz, felnősz a kihívásokhoz, és tapasztalatokat 
gyűjtesz. A zsíros tinédzser bőr igényes, inkább száraz bőrré válhat. Ezért mi nem a bőröd hiányosságaira 
összpontosítunk. Hanem abban segítünk neki, hogy újból megtalálja a belső erejét, és önerőből ismét  
egyensúlyba hozza magát.
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A bőr alá.

Szöveg: Nadja Reibel 

A bőr a legnagyobb szervünk. Ezenfelül számos 
feladatával és tehetségével a természet valódi csodája.  
Óv a külső behatásoktól, szabályozza a testhőmérsékletet, 
vizet tud raktározni, és érzelmeket tud megjeleníteni. 
Mindezt egy életen át. Mert a legtöbb más sejttel 
ellentétben a bőrsejtek szakadatlanul aktívak.

Az irha 
kollagénrostokban gazdag kötőszövet,  

és különösen érinti az öregedési folyamat.  
Itt van a nyirokrendszer is, amely a  

felesleges anyagcseretermékeket kiválasztja. 
Ezenkívül itt található a bőrmirigyek és 
a hajhagymák túlnyomó része, valamint 

számos érzékelő receptor.
A bőralja 

laza kötő- és zsírszövetből áll.  
A hideg elleni védelemként  

és a belső szervek  
határaként szolgál.

A bőröd tudja a dolgát.
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Legfeljebb 14 gramm 
elhalt bőrsejtet veszít az  

ember naponta. Ezért a bőr 
folyamatosan utánpótlást termel. 

Testmagasságtól 
függően 

az emberi bőr kiterjedése 
körülbelül 2 négyzetméter,  

és akár 10 kilogramm  
is lehet. 

A felhám 
a külső védőréteg.  

Pigmentképző sejteket tartalmaz, 
amelyek meghatározzák a 

bőrszínt és a barnulást

A bőr megújulási  
folyamata 

28 napos megszokott körforgás. Ezen időn  
belül új sejtek képződnek, amelyek elszarusodnak,  

és a felületre vándorolnak. 

A vastagsága 
30 mikrométer és 4 milliméter  
között van. A bőr a talpon és a 

tenyéren a legvastagabb, a szem és az 
ajkak körül a legvékonyabb.

A bőr alá.



Interjú: 
Nadja Reibel 

Fénykép: 
Lucas Pretzel

A legfontosabb 
a bőrnek: 

maradjon aktív.

Kisimítja a ráncokat, meggyógyítja a karcolásokat, 
védekezik a baktériumok ellen. A bőr a külvilág 

elleni védelmünk. És sokat tesz azért, hogy épségben 
tartsa: javítás, regenerálás, megújítás – egy életen 

át. A kozmetika hogyan tudja támogatni a bőrt 
ezekben a feladatokban? Erről beszélgettünk Annette 

Greco-val. A csapatával együtt a gyógyszerész 
felelős a Dr. Hauschka kozmetika fejlesztéséért.

A bőröd tudja a dolgát.





A bőröd tudja a dolgát.

Miért van egyáltalán szükségünk  
a kozmetikára?

A bőr egyedül is egész jól boldogul, önerőből 
látja el magát, és újul meg. A kozmetika nem 
akarja átvenni a feladatait, és nem is kell neki. 
Ha azonban a stressz vagy külső behatások miatt 
kiesik a ritmusból, akkor segítünk visszanyerni az 
egyensúlyát. 

Mi hozza ismét egyensúlyba a bőrt?  
Vannak ehhez speciális hatóanyagok?

A Dr. Hauschka kozmetika nem a passzív helyette-
sítésre helyezi a hangsúlyt, hanem az önmagából 
kiinduló aktivitásra. Ezért nem a bőr hiányossá-
gait vagy hibáit keressük, hanem mindig a lehe-
tőségeket: Hol lehet változtatni? Hol van szükség 
egy támogató impulzusra a folyamatokhoz? 
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És hol kapja meg a bőr ezt a támogatást?
A Dr. Hauschka koncepció a természet ere-
jére összepontosít: A termékeink alapja az 
egészséges ritmus vitalitása. Ez megtalálható 
a gyógynövényekben, a gyártásban és az al-
kalmazásban is. Ez a tömény impulzus-erő 
támogatja a bőrt, hogy visszataláljon a rit-
musához, és önerőből ismét egyensúlyba 
kerüljön. A bőr önaktivitásának erősítésével 
segítünk a testnek tanulni a tanítás helyett. 

„Az önaktivitás erősítése“ –  
mit lehet ezalatt elképzelni?

Vegyük a „zsíros bőr” példáját, sokan ismerik 
a pubertás korból. A test abban az időszakban 
termel nehéz, olajos arczsírt, amikor a sa-
ját identitásunkat keressük, és a helyünket a  
világban – el is határol a külvilágtól. Tisztelet-
ben tartjuk az ember ezen igényét a védelem-
re, ezért a zsírréteget nem agresszív szerekkel 
győzzük le. Ehelyett az Arcápoló olajunkat ad-
juk a bőrnek: ez egy könnyű, légáteresztő olaj. 
Így a test megkapja a szükséges védelmet.  
És egyidejűleg megjegyzi, hogy ez gyengéd, 
rugalmas módon is lehetséges. A bőr önak-
tívan legyőzheti a nehéz faggyú képződését. 

A kozmetika tehát példakép a bőrnek?
A bőrt az ember makrokozmoszában lévő 
mikrokozmosznak tekintjük, és kettejük pár-
beszédét folyamatosan szem előtt tartjuk. 
Mert a bőrállapot az egész emberről árulko-
dik. A célunk a bőrt arra emlékeztetni, hogy 
eredetileg honnan indult: hogy sok minden-
nel egyedül is boldogul. Természetesen nincs 
minden igényre külön termékünk. De már  







A bőröd tudja a dolgát.

inspirációk széles választékával rendelkezünk: 
olyan egyedi gyógynövényi összetételek, 
amelyek minden bőrállapotnak hatékony 
impulzusokat adnak. Ezek belülről erősítik a 
bőrt, új ötleteket adnak neki, így vissza tud 
találni önmagához. Dinamikus, alkalmazko-
dóképes marad – adaptívvá válik.

A bőr adaptívvá válik? Hogyan működik?
A Dr. Hauschka ritmikus kozmetika, az akti-
vitás és nyugalom váltakozásán alapul. Arról 
van szó, hogy a kiválasztott gyógynövények 
impulzusokat adjanak a bőrnek, serkentsék a 
bőrt, és nagyon fontos, hogy utána megkap-
ja a szükséges nyugalmat. Az „Érzések ezen 
kavalkádja” támogatja a bőr dinamikáját, 
és erősebben tud belőle kijönni. Az impul-
zív kozmetikumaink rendszeres használata 
olyan, mint egy edzés a bőrnek. Így tartósan 
kezelni tudja a napi kihívásokat. A bőr pedig 
teljesen önállóan megszépül.

A gyógynövények impulzusokat adnak  
az öngyógyításhoz: Ez valóban hat?

Valóban hat – ha a korosztálynak megfelelő. 
40 éves bőrből nem csinálunk 20 éveset. De 
fel tudjuk mérni a bőr igényeit, és erősíteni 
tudjuk a képességeit. Ezen módszer haté-
konysága tényekkel duplán alátámasztott: 
számos kozmetikus több évtizedes, kellően 
dokumentált tapasztalatai, és független tu-
dományos tesztek is igazolják.





Kedvencek.

Hét érdekesség.

Revitalizáló éjszakai ápolás. Értékes rózsákból készült olaj, 
amely minden életkörülményhez megfelel. Olyan arctej, 
amely ragyogóvá teszi az arcszínedet és az Ajakbalzsam, 
amely bársonyosan ápol, és közben virágos-meleg illattal 
áraszt el. A termékeink nemcsak kényeztetnek, hanem 
értékes impulzusokat is adnak. Élvezd!

Éjszakai ápolás, amely lendületet ad: A bőrsejtek 28 napos 
időszakonként megújulnak. Ezen regenerációs ritmushoz 
illően az Ampullakúra – normalizálót, 28 napos kúraként 
ajánlott alkalmazni az alap éjszakai ápoló készítmény  
helyett. A bőrfunkciók normalizálódnak, és a bőr serkenti 
saját energiáit. A varázsmogyoróból és fehér liliomból  
készült gyógynövénykivonatok segítik a regenerációt,  
és szabályozzák a bőröd anyagcseréjét.

Ampullakúra – normalizáló





Vitalizáló arctej
A finoman folyó textúra aktivizálja a vízháztartást,  
egész nap védi a bőrt, és ragyogóvá teszi az  
arcszínedet. A kiváló minőségű növényi kivonatok  
és olajok serkentik a bőr természetes zsír és  
nedvesség termelését. A sárgabarack, a répa és  
az orbáncfű a sápadt bőrt rózsássá és finommá 
varázsolja. A könnyű arctej gyorsan beszívódik,  
és tökéletesen alkalmas sminkalapként.

Kedvencek.

Tisztító balzsam
Átváltozó lemosógél, amely a nedves bőrödön, lágyan tisztító 
és ápoló tejjé alakul. Reggel és este sminklemosóval 
kombinálva vagy önállóan is használhatód. Megtisztítja  
a bőrödet a szennyeződés-részecskéktől, a nappali ápolótól,  
a fényvédőtől és a könnyű sminktől. Már a felvitelnél érzed, 
hogy a lemosógél felfrissíti a bőrödet.
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Mintha egészségesen lebarnult volna: A legfinomabb púder átlátszó barnaságot nyújt a bőrödnek –  
a természetes, kipihent kisugárzásért. Az ásványi pigmentekkel és elsősorban varázsmogyorót és 
zsályát tartalmazó gyógynövénykivonatokkal készült receptúra védi és közben ápolja a bőrödet.

Bronzpúder



Kedvencek.

Revitalizáló pakolás
Nyugtató és frissítő: A Revitalizáló pakolás 
egyenletes bőrszínről és a feszes bőr érzetéről 
gondoskodik az arcon és a dekoltázson. 
Szabályozza a tisztátalanságra és rosaceára 
hajlamos bőrt – és hűti az erős napsugárzás után.

Ajakbalzsam
Intenzív, gyengéd ápolás a szép, puha ajkakért:  
A nyúlszapukát, körömvirágot és orbáncfüvet tartalmazó 
összetétel még a repedezett, kiszáradt ajkakat és a száj 
környéki ráncokat is regenerálja. A méhviaszok és értékes 
növényi olajok gondoskodnak a gazdag ápolásáról.  
A valódi selyempor bársonyos érzést kölcsönöz, és a 
balzsam virágos-meleg illata még sokáig megmarad. 

Senki sem túl öreg, és senki sem túl fiatal ehhez a 
nemes rózsaillóolajhoz. Még a puha bababőrt is 
ápolja és erősíti – ezért alkalmas babamasszázshoz 
is. A különösen egyensúlyt teremtő kompozícióval 
a Dr. Hauschka rózsaillóolaj idegesség és lelki 
kimerültség esetén is támogatást nyújt.  
Életre szóló olaj.

Rózsa ápoló olaj



Az online bőrteszt
„Minden bőrnek különleges igényei vannak, és azt kérdezed magadtól, hogy mely Dr. Hauschka 

termékek illenek a bőrödhöz? Akár éppen most fedezted fel magadnak a Dr. Hauschkát, akár 
már évek óta kedveled a termékeinket – egyedileg hozzád igazítva adunk ápolási javaslatot, 
amely tökéletesen illik a bőrödhöz.” 

dr.hauschka.com/borapolasi-tervek/



Szöveg: Julia Freymark 
Fénykép: Anne Deppe, Matter of Course, 2021

Építészek, terméktervezők, keramikusok és képzőművészek: 
tizenegy nő, mindegyik a berlini tervezői világ szilárd  
tagja. A „Matter of Course”-szal (magától értetődik)  
olyan kollektívát alapítottak, amely a design, művészet, 
kézműipar és ipar illesztőfelülete mentén működik.

Dr. Hauschka x MOC.

Kreatív 
sokszínűség 
kollektívában.
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A „Matter of Course” tizenegy női tagja 
már korábbról ismeri egymást, de csak 
a pandémia alatt váltak kollektívává. 

„Önálló tervezőkként intenzívebb egymás 
közötti tapasztalatcserére vágytunk“, 
mondja Claudia Schoeming a Schoeming 
Porcelántól. Így jött létre néhány Zoom 
hívás, majd később a „Matter of Course” 
ötlete. Ez egy olyan kreatív kollektíva, amely 

„támogatja egymást, és együtt birkózik 
meg az alapítók mindennapi akadályaival”, 
egészíti ki a világítástervező, Simone Lüling.

A „Matter of Course” a régi kézműiparért 
és fontos értékekért lelkesedik. „Számunkra 
a felelősségteljes bánásmód a bolygóval 
magától értetődik – azaz „matter of course”. 
Minket egy hozzáállás köt össze: A forráskí-
mélő előállítást, a fenntartható kialakítást 
és egy nagy adag idealizmust képviselünk”, 
mondja Lüling. A porcelán- és kerámia-
gyártó Laura Straßer is azt az ötletet látja a 
hosszú élettartamú tervekben, hogy tuda-
tosabban kell fogyasztani, és tisztességesen 
gyártott termékeket kell választani.

A kollektívában több interdiszciplináris 
kiállítást és együttműködést akarnak  
megvalósítani. „Mindenekelőtt szeretnénk 
nemzetközileg láthatóbbakká válni“, mondja 
a bútortervező Joa Herrenknecht. Ő a búto-
raival a hétköznapokat akarja kellemesebbé 
tenni, és az életet megszépíteni. Ez olyan 
hozzáállás, amit oszt a textiltervező Mareike 
Linauval. „Olyan termékeket fejlesztünk ki, 
amelyek szenvedéllyel jönnek létre. Kevésbé 
a profit szem előtt tartásából“, mondja 
Linau. A stúdiója, a Lyk Carpet a több  
évszázados kultúrát a modern dizájnnal 
egyesíti. A szőnyegei Nepálban tisztességes 
gyártással és kézi csomózással készülnek. 

Szabad és ihletett.
A tizenegy hölgy kívánságlistáján 

szerepel egy olyan nagy projekt, amely teret 
kínál mindenkinek a képességeihez – mint 
egy kiállítás egy étteremben vagy hotelben. 
Ebben a közösség fontosabb, mint az egyes 
személyek sikere. A „Matter of Course” tagjai 
nem versengenek egymással.

Ennek ellenére minden hölgy a saját 
ösztöneit követi, és az élet minden szintjén 
kiaknázzák az ötleteket: Az utazások során 
megismert emberek által inspirálva Carolin 
Zeyher olyan bútorokat tervez, amelyek 
történeteket mesélnek. A Frau Caze név 
alatt a naturalista esztétikát a funkcionális 
dizájnnal egyesíti. Heike Buchfelder a Pluma 
Cubic-tól Berlin kulturális sokszínűségéből 
meríti az ötleteket, abból a városból, ahol 
építészetet tanult. „Érdekelnek az anyagok, 
és szeretek kísérletezni velük.“ Ennek egyik 
eredménye a madártollakból készült lámpák. 
Milena Kling, üvegművész Berlinben,  
a „Matter of Course”-ban a karaktereket  
és a szakértelmet is értékeli. 

„Számunkra a felelősségteljes bánásmód  
a bolygóval, magától értetődik –  

azaz ,matter of course‘.“



Dr. Hauschka x MOC. 

(Balról jobbra: Elisa Strozyk, Laura Straßer, Friederike Delius, Heike Buchfelder, Claudia Schoemig,  
Carolin Zeyher, Mareike Lienau, Simone Lüling, Nicolene van der Walt, Milena Kling, Joa Herrenknecht)
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A női kollektíva jól illik a természetes 
kozmetikai márkához, amelynek 
alapkövét egy nő fektette le. Ezért a 
Dr. Hauschka együttműködő part-
nerként támogatja az első csoportos 
kiállítását a nemzetközi Salone del 
Mobile-n, a Milanó 2022 tervezői 
vásáron. „A Dr. Hauschka felismerte a 
bennünk rejlő lehetőséget, és osztja 
az értékeinket”, mondja a tervező, 
Nicolene van der Walt. A bútora- 
ihoz a tanult asztalos a tömör fát 
fenntartható gazdálkodás alatt álló 
erdőkből szerzi be Németországban.  
A természet szeretete: éppen a  

„matter of course“.



Natúr. Sajátos. 
Hatékony.

Tisztán természetes
A bőrére nem kerül kemikália.

Gyógynövények
Ami egészségessé tesz, az gyönyörűvé is tesz.

Ápolási koncepció
Belső és külső szépség.

Kozmetikumainkban 0 % ásványi olaj, szilikon, PEG és szintetikus tartó-
sítószer található. Ugyanakkor 100 % -ban természetes alapanyagokkal 
készül – többségében „bio” és „Demeter” minőségben. Bőrápolási és 
smink termékeink elnyerték a „NATRUE” tanúsítványt. A legszigorúbb 
hitelesítésünk azonban az alapítónk neve: Dr. Hauschka.

A Dr. Hauschka kozmetikumokban a természet gyógyító erejét hasz-
náljuk fel, amit a WALA gyógyszereinkhez is felhasználunk. Sajátos 
tulajdonságaikkal minden egyes gyógynövény hozzájárul a kozmetikai 
készítmények hatásához. A gyógyszergyártó szakértelmével és gondos-
kodásával biztosítjuk kozmetikumaink hatékonyságát.

A Dr. Hauschka kozmetikumok abban támogatják az embereket és a 
bőrt, hogy egészségben és szépségben maradjanak. Az egyes gyógynö-
vény-összetételek minden nap hatékony impulzusokat adnak a bőrnek. 
Tisztításhoz, erősítéshez, ápoláshoz – akár a sminkhez is. Az éjszakai 
regeneráció érdekében nem fedjük be bőrét vastag zsírréteggel, hanem 
hagyjuk, hogy lélegezzen.

Kiadvány.
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Eredet
A természetes kozmetikumok divatosak.  
Mi 1967 óta így dolgozunk.

Partnerség
Jó a bőrnek, jó a világnak.

Ökológia
A felelősség a természetünkben van.

Kutatás
Kozmetika és természet –  
tudományban egyesül.

Ami a sváb kis üdülő faluban Elisabeth Sigmunddal és Rudolf Hauschkával 
elkezdődött, az egy kozmetikai forradalom kezdete volt: a kemikáliától 
a természetesig. Manapság egyre többen kérnek tanácsot ökológiai és 
társadalmi kérdésekben – beleértve a kozmetikumokhoz kapcsolódókat 
is. Olyan választ adunk, amit több mint 50 éve folyamatosan tanácsolunk.

Bárhol is találkozunk emberekkel, valódi érdeklődést tapasztalunk.  
A hűséges partnereinknek köszönhetően drága reklámok nélkül is jelen 
tudunk lenni a piacon. A függetlenül alapított cégeken keresztül tör-
ténő disztribúcióval költséget takarítunk meg. Minőségi nyersanyag- 
partnerségekbe fektetünk be az egész világon. Kamatmentes kölcsönö-
ket és méltányos béreket biztosítva azok számára, akik kevés keresettel 
rendelkeznek.

Az alapanyagokat rengeteg kézimunkával szüreteljük gyógynövényker-
tünkben, saját gazdaságunk területén, a Sváb-Alpok lábánál vagy part-
nereinknél szerte a világon. Vállalatunk nemcsak a környezet védelme 
és a természeti erőforrások gondozása iránt elkötelezett. A jövő felé is.

A találékonyság nálunk hagyomány. Egyedülálló ritmikus gyártási 
folyamatunk fejlesztésével kezdődött, Dr. Rudolf Hauschka által.  
Ma a megörökölt tudást a legújabb technológiával egészítjük ki. Foly-
tatjuk a növényi összetevők alapjainak kutatását a laboratóriumokban.  
Új, hatékony készítményeket dolgozunk ki.

Natúr. Sajátos. Hatékony.



Érintés kézzel  
és szívvel.

Egy frissen készült dívány készen áll. Pihenésre csábít.  
Elengedés. És kezdődhet a bőrápolás. A fotón Elisabeth 
Sigmund látható munka közben a „Salong för Skönhetsvard“ 
szalonjában Stockholmban – a „szépségápolási szalonjában“.  
Miután Sigmund számos könyvet áttanulmányozott a 
gyógynövényekről, itt indította el a saját kozmetikáját.  
Kezdetben Sigmund minden ügyfélnek teljesen egyedi 
krémet kevert, később kialakította az ápoló termékeinek 
választékát. Mi tette Elisabeth Sigmundot boldoggá?  
Amikor azt látta, hogy egy vendége bőre valóban javult,  
a tisztátalanságok eltűntek – mindez a kozmetikumokban 
lévő gyógynövényeknek köszönhetően. A kezelések során 
rájött: a gondoskodó érintés, hozzájárul a jó kezeléshez. 
Kiegészítésként arra bátorította a vendégeit, hogy  
kellemes dolgokra gondoljanak kezelés közben.  
Csodálatos ötlet, nem?

Lelet.

Szöveg:  
Kirsten Küppers

Fénykép: 
WALA Archiv
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