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3Vezércikk.

Szeretjük, hogy olyan munkát végezhetünk, amely 
során folyamatos kapcsolatban vagyunk a földdel. Ön is 
megtapasztalhatja ezt, ha felkeres minket Bad Bollban 
található gyógynövénykertünkben vagy a Demeter-elvek 
szerint működő gazdaságunkban. Több mint 150 növény 
vetését, termesztését és betakarítását végezzük kézzel. 
Emellett ellenőrzött módon gyűjtjük vadnövények rügyeit, 
virágát és levelét.

Az ezekben rejlő erő képezi termékeink alapját.  
Számunkra a Dr. Hauschka egy virágzó kert: Olyan gondosan 
és felelősségteljesen dolgozunk, amennyire csak lehet,  
és igazodunk a természet ritmusához. Számunkra a „bio”  
nem egy trendi divat, hanem a mindennapjaink része 
1967 óta. Fontos számunkra, hogy a szellemünkkel és az 
értelmünkkel hassunk. Ellátjuk Önt natúrkozmetikumokkal, 
amelyek segítségével könnyen gondoskodhat önmagáról. 
Termékeink tisztítanak, erősítenek, ápolnak és díszítenek.  
Így Ön természetesen szép lehet, úgy, ahogy van.

Mindent bele!

„Virágok voltak hajában,  
és titkok a szemében.”

Arundhati Roy
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Királynői 
fellépés.
A szépség szimbóluma és minden virágbolt legfonto-
sabb szereplője: A költők és a hobbikertészek egyaránt 
szeretik a rózsát. És természetesen mi is. Elképesztően 
segítőkész: a gyógyászatban szénanátha vagy fejfájás 
esetén teszi magát hasznossá, a rózsakészítmények 
pedig kényeztetik a száraz bőrt.

Szöveg: Claudia Nikschtatt
Illusztráció: Jimy de Haese

Megbabonáz.
A rózsaillat több mint 400 különböző 
illékony komponensből áll. Az illat, amely 
elsősorban a méheknek és poszméheknek 
van szánva, minket is megrészegít a 
langyos nyári estéken.

Növénytan.

Tökéletes egyensúlyban.
Milyen finom, milyen bársonyos! De aú!, 
a rózsa másmilyen is tud lenni. Játszva 
teremt egyensúlyt az ilyen ellentétek 
között. Ezért használják az orvoslásban 
azokban az esetekben, ahol harmonikus 
egyensúlyra van szükség.

A rózsa neve.
Rós, Roza, Irozi. A világon 
az inuiton kívül minden 
nyelvben van szó a 
rózsára. Nem csoda: 
Perzsiában kezdték el 
termeszteni, napjainkban 
pedig több mint 20 000 
fajtája díszíti a tájakat 
és a kerteket Észak-
Norvégiától Dél-Indiáig.



Sokoldalú tehetség.
Alig van olyan Dr. Hauschka termék, 
amelyben ne lenne rózsa. A legszebb ebben 
az, hogy minden egyes elkészítési mód 
esetén más-más oldaláról mutatkozik  
meg. Így például a rózsaviasz megóvja  
a bőr víztartalmát, míg a rózsakivonatok 
csodálatos harmonizáló és vitalizáló  
hatást fejtenek ki.

Nincs két egyforma.
Az egyedi tulajdonságokat ápolni kell. 
Ezért a rózsa minden egyes virágszirma, 
sőt, még az öt apró csészelevél is 
különböző formájú. Még egy érdekesség: 
a rózsaszirmok színe a hőmérséklet 
hatására megváltozik, hidegebb időben 
intenzívebben ragyognak.



Mit tesz önmagáért 
nap mint nap  
Farah Ebrahimi?

Farah Ebrahimi az e15 bútormárka művészeti igazgatója. 
Iránból származik, élt Los Angelesben és New Yorkban, 
végül Frankfurtban telepedett le. Mi határozza meg a 
szépségről és az önmagunkkal való törődésről alkotott 
felfogását? És hogyan befolyásolja ez a bőrápolással 
kapcsolatos nézeteit?

Szöveg: Farah Ebrahimi
Fénykép: e15

Jellegzetes arcok.
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A szépség inkább a kisugárzáson múlik,  
nem pedig a konkrét megjelenésen.  
A szépség diszkrét, apró jelei vonják magukra 
a figyelmemet. Ez lehet egy szó, egy gesztus, 
egy bizonyos fény az esti égbolton. Vagy  
egy dal egyik sora vagy egy gyerekrajz.  
A szépség számomra az, ami arra késztet, 
hogy megálljak, és átadjam magam a 
pillanatnak. Ezt értékesebbnek tartom,  
mint mindazt, amit általában „Figyelem:  
Ez szép!” címkével el akarnak adni nekünk.

Számomra az eredetiség, a fenntarthatóság 
és a minőség elválaszthatatlan a szépségtől. 
Ezeket nélkülözhetetlennek tartom. 
Így fogalmaznám meg, mi az, amit a 
munkámban, a zenében, az építészetben vagy 
a divatban keresek: „erő az egyszerűségben”. 
Az erőteljes egyszerűség nagyon komplex is 
lehet, ha sok mindent el kell hagyni, hogy  
az ember eljusson egy dolog lényegéig.

A szépség számomra nem 
egy szűkre szabott fogalom. 

Erő az egyszerűségben.

A tökéletes kontraszt boldogsága: egy iráni 
parasztgazdaságban nőttem fel, és Los 
Angelesben folytattam művészeti és divattal 
kapcsolatos tanulmányokat. Ezt követően 
a legkülönbözőbb kultúrákból származó 
emberekkel dolgoztam együtt. Hatással 
voltak a látásmódomra. Bizonyos helyeken 
az emberek számára a túlélés a tét. Amikor 
a túlélés a legfontosabb számodra, egyetlen 
gondolatot sem fecsérelsz a mesterséges 
szépségre. Az egyszerű dolgok számítanak, 
mint az egészség és a táplálkozás. Ezen 
keresztül vált fontossá számomra minden, 
ami természetes: A mesterséges rétegek 
nélküli élet.

Élet mesterséges  
rétegek nélkül. 

Nem szeretem a feldolgozott élelmiszereket. 
Nem vágyom a divatos Pilates stúdiókba, 
inkább futok és úszom. Törekszem arra, 
hogy minden nap legyen valami, ami 
örömet szerez. Az ember a negyvenes évei 
közepén rájön arra, mi az, ami igazán 
fontos. Már rengeteg dolgot megtanult, és 
kialakult a véleménye. Nem akar bonyolult 
szokásokat, csak egyszerű dolgokat, amelyek 
segítségével megőrizheti egészségét. És ebbe 
természetesen egy–két parti is belefér.

Önmagunkkal való törődés? 
Csak egyszerűen és őszintén. 

A kevesebb több: a letisztult design 
teret enged az inspirációnak.
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„Az egyszerű dolgok számítanak, mint az 
egészség és a táplálkozás. Ezen keresztül vált 

fontossá számomra minden, ami természetes: 
A mesterséges rétegek nélküli élet.”



Korán, többnyire 6:30 körül kelek föl, és ekkor iszom  
meg a napi egy kávémat. A fürdőszobában a Dr. Hauschka 
Mélytisztítót és az Arctonikot használom. A nappali krémmel 
még kísérletezem. Zuhanyozás után Tőzeg-levendula 
ápoló olajat viszek fel a bőrömre. Szeretem az illatát, és jól 
beszívódik. Már 25 éve használom a Dr. Hauschka termékeket. 
Nemrég fedeztem fel a Selyempúdert. Emellett van  
még Neem körömápoló olajam és Frissítő lábkrémem, 
mindkettő verhetetlen!

Nem mindegy számomra, hogy vannak-e ráncaim vagy apró 
vonalaim, de nem hagyom, hogy ezek határozzanak meg. 
A hajam lassan feketés-szürkévé válik. Gondoltam rá, hogy 
befestem. De nem, mégsem szeretném. Olyan sok csodálatos, 
egészséges nő van, akinek ősz a haja. Ebben több vonzerőt 
és magabiztosságot látok, mint a dolgok takargatásában. 
Őszintén szólva néhány ránc vagy vonalka igazán szexi és 
stílusos tud lenni. Az azonban nem, ha valaki túlhajszolt vagy 
nem táplálkozik megfelelően.

Reggeli rutin. 

Az apró vonalak szexik és stílusosak. 

Valódi értékek: Farah Ebrahimi a 
természetesség és a tudatos döntések híve.

Szeretem a rúzst és a sminket, azt azonban nem, ha látszik, 
hogy ki vagyok sminkelve. Nem szeretem a több réteg 
korrektort, a műszempillát vagy a dúsított szemöldököt. 
Úgy gondolom, hogy ez egy művi elképzelés az arcról. Nem 
szabad, hogy a smink megakadályozza, hogy önmagadhoz 
hűen nézz ki. Abban kell segítenie, hogy élettel teli, kipihent 
és egészséges benyomást kelts. Elegendő egy szép rúzs,  
vagy a szemek ízléses kiemelése, vagy egy friss bőrszín.  
A Dr. Hauschka Kézkrémet naponta legalább tízszer használom. 
Mindegyik táskámban van egy tubus kézkrém, és az autó 
ajtajában is. Gyakran előfordul, hogy kérnek belőle, és ekkor 
oda is ajándékozom őket, örömet szerezve a barátaimnak.

A sminktáskában.

Az este a fürdőszobában majdnem ugyanúgy telik, mint  
a reggel. Nagyon sokat olvasok, reggel és este egyaránt.  
És az utolsó rituálé lámpaoltás előtt: Kézkrém. Minden este.

Tea és egészséges édességek, aszalt gyümölcsök és bogyók, 
datolya, pár szem mandula és dió. Jó fehérjék.

Esti rutin.

Délutáni erőgyűjtés.
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Keleti parti 
szépség.

Látogatóban.

A G-Beauty termékek, azaz a Németországban 
készült natúrkozmetikumok még sosem voltak ilyen 
sikeresek nemzetközi szinten. Amerikában dolgozó 
csapatunknak is sok a tennivalója. A központ egy 
egykori templomban található. Az átépítés a „rebuild, 
reuse, recycle” (újraépítés, újbóli felhasználás, 
újrahasznosítás) jegyében történt.

Szöveg: Tanja Fiedler 
Fénykép: Richard Carpenter

A massachusettsi Hatfield csak  
egy rövid autóútra esik Emily Dickinson 
amerikai költőnő szülővárosától. Egy festői és 
nyugodt kisvárosról van szó, amelyet farmok 
és tavak vesznek körül. Az itt élők szoros 
közösséget alkotnak, amely szorosan kötődik 
a természethez és a mezőgazdasághoz. 
Számos utcasarkon helyben termelt 
gyümölcsöt és zöldséget kínálnak eladásra. 
Rendszeresen lehet találkozni a standok előtt 
a Dr. Hauschka amerikai csapatának tagjaival 
is, akik az egykori templomban dolgoznak. 

Restauráltuk a nagy múltú padokat,  
és falként, burkolatként és fülkékként 
születtek újjá. A régi bejárati ajtókból 
hatalmas közösségi asztalok lettek. És az 
egész fölött ott trónol egy orgona.

„Bár már nem szól a zene, ez egy szép, 
művészi alkotás, amely segít elképzelni, 
hogy hogyan nézett ki ez a tér sok-sok évvel 
ezelőtt” – mondja Martina Joseph. Martina a 
Dr. Hauschka amerikai ügyvezetője.

A templom részét képezi egy fürdő is, 
ahol a vendégek Dr. Hauschka kezeléseket 
vehetnek igénybe. „A természetes bőrápolás 
úttörőiként tekintünk magunkra itt az 
Egyesült Államokban. A vendégeink elismerik 
a munkánk értékét, mivel tiszta, fenntartható 
és felelősségteljes termékeket keresnek” – 
magyarázza Martina. „A szépség számunkra 
a kertben kezdődik.” A csapat tavasz óta 
dolgozik egy biodinamikus módszerekkel 
művelt kert kialakításán, amellyel a 
Dr. Hauschka eckwäldeni székhelyén 
található kertet szeretnék megidézni.

A kemény munka és a csapatszintű 
együttműködés Martina és munkatársai 
számára szorosan összefonódik: „A méhek 
és a mezőgazdaság számára is kölcsönösen 
előnyös a természetes partnerség. Ez egy 
ciklus, amelyet a csapatunk leutánoz. Az 
együttműködés csodálatos „méhkaptára”.”
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Radikális 
divat.

A fenntarthatóság szükségszerűség – ez a mondat volt 
a NEONYT mottója. A divathoz kapcsolódó vásárok 
közül a legújítóbb szellemű NEONYT azon dolgozik, 

hogy megváltoztassa a divat világát. És ezáltal 
természetesen mi is változunk.

Szöveg: 
Anja Vatter
Fénykép: 

Fiona Dinkelbach, Joachim Baldauf,  
Alexander Koerner

Engedje be a természetet.

A kulisszák mögött 
a William Fannál: 
Szemhéjpúder 04 

(verdelit).
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A divatiparnak nagyon sürgősen foglal-
koznia kell a fenntarthatóság témájával. Az 
ágazatot gyakran éri jogos kritika: bizonytalan, 
egészségkárosító munkakörülmények, soroza-
tos túltermelés, erőforrás-pazarlás. A NEONYT 
megmutatta, hogy mely márkák termelnek  
és dolgoznak elkötelezetten társadalmi, öko-
lógiai és gazdasági szempontból fenntartható 
módon. Idén a berlini divathét keretében meg-
tartott rendezvényen a csarnokok megteltek 
látogatókkal. Természetesen mi sem hiányoz-
hattunk.

„Szerintünk a szépség és a fenntarthatóság 
nem zárják ki egymást, épp ellenkezőleg” – 
mondta el Nicoline Wöhrle, a Dr. Hauschka 
kommunikációért felelős munkatársa. 
„Sminktermékcsaládunk kapcsán mindig 
keressük az együttműködés lehetőségét a 
divattervezőkkel.” A 2019-es berlini divathét 
óta működünk együtt a William Fannel, és 
sminkeljük a modelljeiket a divatbemutatókra.

Közösen a nagy egészért. 
Az együttműködés számunkra elengedhetetlen, 
ha arról van szó, hogy fontos értékek mellett 
kell kiállni. Nicoline Wöhrle a NEONYT egyik 
kerekasztal-beszélgetésén mangóprojektünket 
ismertette: Mangóvajat használunk, amelyet 
a gyümölcs magjából nyernek ki. Ahhoz, 
hogy a nyersanyagot Demeter-minőségben 
szerezhessük be, partneri kapcsolatot is 
kiépítettünk Indiában. Annak érdekében, hogy 
a gyümölcshús ne vesszen kárba, helyi indiai 
termelőnket összekötöttük az élelmiszer-
ágazat egyik képviselőjével. A társadalmi 
és ökológiai együttműködés, az összefogás 
filozófiánk része.

Almahéjból és óceáni műanyaghulladékból.
A bezárt tempelhofi repülőtér 4. hangár-
jában a mintegy 200 kiállító standja előtt 
végigsétálva számos innovatív megoldással 
találkozhatott az ember: Olyan vegán márkák-
kal, amelyek az almaipar melléktermékéből, 
almahéjból készítenek kézitáskákat és hátizsá-
kokat. Vagy akár az óceánból kihalászott 
műanyagból. Jelen volt a LANA divatmárka 
is, amely értékeink közül sokat a magáénak 
vall, és amely franciás hangulatú, elegáns női 
ruhakollekcióját mutatta be. A fotózáshoz a 
modelleket Dr. Hauschka ápoló- és sminkter-
mékekkel láttuk el.

Környezetbarát és stílusos.
Mi volt szembeötlő ezen a vásáron? Az, 

hogy túlhaladott az a klisé, amely szerint a 
környezetbarát divat csak alaktalan, egyszínű 
ruhadarabokat jelent. Az ökológiai szempont-
ból is vállalható divat egyértelműen lehet 
szexi, stílusos és színes is.

A főépületben inspiráló előadásokat  
lehetett meghallgatni: Mit jelentenek a  
különböző környezetbarát tanúsítványok? 
Hogyan lehetséges éghajlatsemleges módon 
termelni? Hogyan lehet úgy festeni, hogy ne 
terheljük a környezetet? És hogyan műkö-
dik együtt a kereskedelem és az ipar, hogy  
nyereséget termeljenek? A színpad melletti 
társalgóban készítették fel sminkeseink a 
résztvevőket a szereplésükre. Gondoskod-
tak kezük és arcuk ápolásáról, kisminkelték  
őket az új termékekkel, végül pedig egy kéz-
masszázzsal segítettek nekik ellazulni.

„Szerintünk a szépség és a fenntarthatóság 
nem zárják ki egymást, épp ellenkezőleg. 
Sminktermékcsaládunk kapcsán mindig 
keressük az együttműködés lehetőségét  

a divattervezőkkel.”



Szemek: Kiemelő szemöldök  
és szempillaspirál 00 (átlátszó).
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Ajkak: Szájfény 04 (goji)
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A vég – még nincs olyan közel.
Az esemény megkoronázásaként partnerként vettünk részt egy, az egykori berlini hőerőműben 
rendezett fenntartható divatbemutatón. Claudia Hofmann stylist lenyűgöző kombinációkat 
készített bármilyen helyzetben viselhető, szabadidős ruházatból és exkluzív ruhadarabokból. 
A kettő ötvözése rendkívül jól sikerült, és erős képekben hívta fel a figyelmet arra, hogy minél 
sürgősebben foglalkoznunk kell a fenntarthatóság témájával. Disztopikus környezetben, 
sötétségen és ködön keresztül léptek elő a fejlámpákkal, karabinerekkel, hátizsákokkal és 
maszkokkal felszerelt alakok, akik hullámzó, részben aszimmetrikus szabású, részben népi 
hímzéses anyagokat viseltek. Térdvédő találkozott strasszokkal, fenntartható tollpihe a csipkével, 
páncél a kalappal. A rendkívül esztétikus kivitelezésű jelenetek magukban hordozták az utolsó 
idők mellékízét, és finoman figyelmeztettek: : Ha most nem fogunk össze egy egészségesebb 
világ érdekében, nemsokára már túl késő lehet.



Egyszerűen őszintén.

Kozmetikumaink 
100 %-a vegán?

Felelősségteljesen használjuk az értékes nyersanya-
gokat, amelyek a növények, az ásványok és az  
állatok birodalmából származnak. Ezért nem  
minden termékünk vegán. Nagyon sok viszont az.

Szöveg: Tanja Fiedler 
Fénykép: Nadia Morozewicz
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Teljesen természetesen.

Állatkísérletek kizárva.

Natúrkozmetikumaink nem 
tartalmaznak ásványi olajokat. 
Nem használunk kémiai-szintetikus 
anyagokat sem. Például a glicerint és  
a zsíros alkotóelemeket növényekből 
vagy gyapjú- és méhviaszból nyerjük ki.

Magától értetődik, hogy még soha nem 
végeztünk állatkísérletet a Dr. Hauschka 
kozmetikumokhoz, és másnak sem 
adtunk megbízást erre. Ehhez tartjuk 
magunkat a cég alapítása óta, azaz  
több mint 50 éve.

Az ápolási hatás és a bőr igénye hatá-
rozza meg, hogy mely nyersanyagokat 
használjuk. Az állatok birodalmából 
származik többek között a méhviasz és 
a selyempor. Ezek az anyagok – számos 
más állati nyersanyaghoz hasonlóan –  
rendkívül értékesek, és ismerősek az 
emberi szervezet számára. A selyemprotein 
felépítése például a bőréhez hasonlít. 
Ezért rendkívül jól tolerálható a bőr 
számára, és páratlanul jól egyesül vele.

Összhangban.
Bad Bollban található, Demeter-elvek 
szerint működő gazdaságunkban emberhez 
méltó, fenntartható és felelősségteljes  
módon bánunk a természeti és társa-
dalmi környezettel. A gyógynövény-
termesztés biodinamikus elvek szerint 
folyik. Ez a növények minősége mellett 
azt is jelent, hogy a növények és állatok 
szimbiózisban élnek a gazdaságban. 
Minden olyan növényi nyersanyagot, 
amelyet nem mi magunk állítunk elő, 
olyan partnerektől szerzünk be, akik 
betartják standardjainkat.

Megalapozottan.



Dr. Hauschka × Eyal Burstein.

A titkos kert.

Szöveg: Christoph Rauscher
Fénykép: Filippo Bamberghi

Fények, hangok, illatok és anyagok összjátéka:  
A Dr. Hauschka felkérte Eyal Burstein művészt,  
hogy készítsen egy olyan installációt, amely minden 
érzékre hat. Séta a titkos kertben a Velencében 
megrendezett NOMAD művészeti vásáron.
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A terem teljes sötétségbe burkolózik. 
Csak négy fényoszlop töri meg a feketeséget, 
és aki hagyja, hogy a szokatlan környezet 
bevonja, azt érzi majd, hogy az érzékei 
elkezdenek dolgozni: „Azt akartam elérni, 
hogy valóban egy varázslatos kertben 
érezzük magunkat. Az egyszerűség és  
a nyugalom azok az értékek, amelyeket 
elérhetővé szeretnék tenni a közönség 
számára” – mondja Eyal Burstein a 
munkájáról.

Kertjében minden egyes érzékre egy 
visszafogott, finom impulzus hat. Jörg 
Zimmermann, a Dr. Hauschka parfümőre 
illóolajokból egyedülálló illatkollázst 
alkotott, amely harmonizál a természetből 
származó háttérzajokkal. A hangot és az 
illatot négy fényoszlop egészíti ki. A fényt  
kis üvegkockák gyűjtik össze, amelyek  
kerek márványlapokon fekszenek, így 
központi helyzetű prizmaként működnek.  
A fényt meleg színekben szórják szét  
minden irányba.

„A mindennapok során 
gyakran nagyon túl vagyunk 
terhelve. Ebben a kertben 
azonban minden egyes 
érzéknek csak egy feladata 
van: A szemek csak a 
fényt látják. A fülek csak 
a természet háttérzajait 
hallják. Ez az összpontosítás 
megnyugtatja a testet és a 
lelket, és érdekes volt látni, 
milyen hatással van ez a 
közönségre.”

Az installáció felépítése a WALA betűszó 
elemeit szimbolizálja („Wärme, Asche, Licht, 
Asche“, azaz meleg, hamu, fény, hamu),  
azaz azt az egyedülálló tartósítási módszert, 
amelyet a cég alapítója, Rudolf Hauschka 
dolgozott ki. „Sokan alig tudnak valamit 
arról a vállalatról, amely a termékeket gyártja, 
pedig olyan sokat lehet róla mesélni” –  
véli Burstein. 

„Számomra van valami 
mágikus ebben a kertben. 
Ez egy értékes dolog.  
Az volt a szándékom, 
hogy ezen keresztül a 
Dr. Hauschka márka 
felfogását is közvetítsem:  
a gyógynövénykert a vállalat 
legnagyobb kincse, amelyet 
óvni kell, ugyanakkor meg  
is kell osztani.” 
Eyal Burstein a velencei művészeti vásáron, 
a művészet, a design és egy nyüzsgő város 
forgatagában építi fel kertjét a látogatók 
számára. „Az embernek vannak bizonyos 
kívánságai vagy elvárásai azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan hasson a művészete az 
emberekre. Azt, hogy mi történik valójában, 
nem lehet befolyásolni. Boldoggá tett 
azonban, amikor azt láthattam, hogy amikor 
az emberek a hektikus környezetből kilépve 
betértek a kertbe, az érzékeik egy rövid időre 
megnyugodhattak és pihenhettek.”



Egyszerűen  
kiváló: a  

NATRUE címke.

A natúrkozmetikumok nagyon felkapottak. De mennyire 
természetesek valójában? És a sok címke közül melyikben 

bízhatunk? Annak érdekében, hogy a dolog egyszerűbb 
legyen, a Dr. Hauschka részt vett a NATRUE-tanúsítvány 
megalapításában. A tanúsítvány szigorú követelményei, 
konkrét előírásai és a független ellenőrzések fontosak 
számunkra. Mert Ön és a természet fontos számunkra.  

Ez már 1967 óta így van.

Szöveg:  
Claudia Nikschtatt

Fénykép:  
Nadia Morozewicz

A NATRUE egy nemzetközi minőségi tanúsítvány, amely elkötelezte magát a natúr- és 
biokozmetikumok világszintű védelme és támogatása mellett. A tanúsítványt 2007-ben 
alapították a legnagyobb, valódi natúr- és biokozmetikumokat gyártó vállalatok (köztük a 
Dr. Hauschka), ma pedig a NATRUE 30 országban több mint 60 tagot számlál. Eddig több mint 
6300 termék kapta meg a független NATRUE-címkét.

Engedje be a természetet.
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A NATRUE három kategóriába sorolja a termékeket: natúrkozmetikumok, legalább 70 
százalékban bio összetevőt tartalmazó natúrkozmetikumok és legalább 95 százalékban 
bio összetevőt tartalmazó biokozmetikumok. Így a vásárló tudja, mire számíthat. Mindezt 
a NATRUE honlapja is átlátható módon ismerteti

Natúr? Vagy bio?

Ahhoz, hogy egy termékcsalád megkapja a NATRUE-címkét, a termékek legalább  
75 %-ának eleget kell tennie a NATRUE követelményeinek. A lista a natrue.org oldalon 
található. Így a „zöldre festés” teljesen ki van zárva. Számunkra ez nem jelent problémát: 
Minden Dr. Hauschka termék 100 % natúrkozmetikum.

Nincs lehetőség a „zöldre festésre”.

Például ezek a termékek nem tartalmaznak szintetikus illatanyagot, színezéket és 
tartósítószert. Emellett szilikont, ásványi olajokat és génmódosított nyersanyagokat sem.  
A rendszer működését mutatja, hogy termékeink kivétel nélkül megkapták a NATRUE-címkét.

A szintetikus anyagok mellőzése is feltétel.

… mi magunk vagyunk. Új termék fejlesztésekor tudósaink először minden összetevőt 
megvizsgálnak a tisztaság, a minőség, a tolerálhatóság és a jogi előírásoknak való 
megfelelés szempontjából. Nálunk csak természetes, lehetőség szerint Demeter-minőségű 
és fair trade-ből származó anyag kerülhet a tubusba. Erre a szavunkat adjuk.

A legszigorúbb ellenőrök …

Annak érdekében, hogy a Dr. Hauschka használhassa a NATRUE-címkét, évente egyszer 
egy független ellenőr érkezik a céghez. Végigmegy az egész vállalaton, és betekint minden 
részleg munkájába, a beszállítói dokumentációkba és a receptúrákba is. Ezek alapján 
ellenőrzi, hogy az egyes termékekben milyen nyersanyagokat használunk fel, és milyen 
mennyiségben.

Szép dolog a bizalom …



Szépnek  
lenni.

Manuela Schöbel és Marie Calas a Dr. Hauschkánál 
dolgozik. Manuela a kozmetikai szaktanácsadás 

vezetőjeként, Marie pedig a kozmetikumfejlesztés 
vezetőjeként. Két szépségszakértő beszélget a holisztikus 

ápolásról, a fiatalság utáni hajszáról, és arról, hogy 
miért játszik mindennél fontosabb szerepet a nagyszerű 

kisugárzásban a nyugalom és a belső kiegyensúlyozottság.

Szöveg:  
Kirsten Küppers

Marie Calas: Szerinted mi a jó bőrápolás 
lényege, Manuela?
Manuela Schöbel: A jó bőrápolás segít a 
bőrnek, hogy az tudjon segíteni saját magán. 
Igazodik a bőr igényeihez, de nem viszi 
túlzásba az ápolást. Ez összhangban van 
holisztikus szemléletünkkel. Kozmetikusként 
nemcsak azt nézem, hogy milyen az arc bőre, 
hanem az egész embert: az alkatát, a mozgását, 
a beszédét, a temperamentumát.

Másképp kifejezve: Hiába viszünk fel rúzst, ha 
az alatta lévő bőrállapot nem stimmel. Ahhoz, 
hogy valaki szép legyen, általános jó közérzetre 
van szükség. Például ha a lábbal valami gond 
van, az az arc szépségén is meglátszik.
Természetesen a külső tényezők is komoly 
szerepet játszanak. Egyre többen érzékenyek 
vagy allergiásak különböző anyagokra. 
Megváltozott az élet: minden felgyorsult, 

a digitalizáció hajszol minket, fokozódik a 
stressz. Más a helyzet, mint akár csak tíz éve. 
Sokan érzékenyebbek lettünk, és ez a bőrükre 
is vonatkozik. 

Az ember azonban tud segíteni a bőrnek 
abban, hogy ellenálljon ezeknek a hatásoknak. 
Kifejlesztettük például a Dr. Hauschka MED 
termékeket atópiás vagy nagyon száraz 
bőr számára. Éppen most bővítjük ezt a 
termékcsaládot. 
Alapvetően igaz az az állítás, hogy a bőr 
meg jelenése a nap folyamán változik . 
Napközben, ha aktívak vagyunk, a bőr – 
 a környezeti befolyásoktól védő rendszerként –  
teljesen megfeszül. Este, amikor alszunk, 
a regenerációs fázis a leghangsúlyosabb. 
Az évszakoknak és az életkorunknak is 
megvan a maga szerepe. Az figyelhető meg, 
hogy tavasszal a bőr reagálási készsége és 

Engedje be a természetet.
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érzékenysége érezhetően megnő. Nyáron 
van a szervezet a legjobb formában. Ősszel 
a bőr ismét sápadtabb, petyhüdtebb lesz, a 
perifériás véráramlás romlik, télen pedig ez 
tovább folytatódik, emellett az anyagcsere-
tevékenység is lelassul.

Ahhoz, hogy ezekkel az évszakhoz kötött 
változásokkal megbirkózzunk, különböző 
Dr. Hauschka ápolási készítményeket ajánlunk, 
amelyek figyelembe veszik a természet 
ritmusait. A bőrt azzal is támogathatjuk, ha 
variáljuk az egyes kezelések között hagyott idő 
hosszát. 
Egyetértek. Az Elisabeth Sigmund, a koz-
metikumokat gyártó cég társalapítója által 
kifejlesztett nyirokstimulációs kezelés felpe-
zsdítheti az ember teljes folyadékrendszerét. 
A kezelés méregtelenítő hatású, és erősíti az 
immunrendszert. Ennek mély ellazulás az ered-
ménye, és az ember könnyűnek és bensőjében 
kiegyensúlyozottnak érzi magát. 

Ez már önmagában egyenlő számomra a jó 
közérzettel és a szépséggel.
Észrevettem azonban egy másik társadalmi 
jelenséget is: még sosem volt ilyen erős a vágy, 
hogy fiatalok legyünk és azok is maradjunk. 
Még a fiatal nők is ráncokat látnak ott, 
ahol nincsenek, és „anti-aging” termékeket 
keresnek.

Egyre hosszabb ideig élünk. Ez csodálatos 
dolog! Ennek ellenére az emberek olyan 
kategóriákba sorolják magukat, mint „fiatal” 
és „öreg”, és ezzel saját magukat nyomasztják. 
Számunkra azonban a fejlődésben ezek a 
kategóriák teljesen mellékesek.
Világos, hogy az idő múlásával a bőr nem 
regenerálódik annyira jól, elvékonyodik, veszít 
rugalmasságából…

Ahogyan öregszünk, a bőrben zajló 
mechanizmusok természetesen lelassulnak. 
Ennek megfelelően kell megválasztani, 
mit adunk a bőrnek. Mi azonban a 
Dr. Hauschkánál ilyenkor is a holisztikus 
szemléletet alkalmazzuk. Megpróbáljuk 
megérteni, hogy például miért nagyon száraz 
a bőr, és hogy hogyan tudunk impulzusok 
segítségével elindítani egy természetes 
regenerálódási folyamatot. 
A Dr. Hauschka kozmetikumok természetes 
anyagokból állnak, amelyek megfelelnek a 
bőrnek és természetes folyamatainak. Ez is 
biztosan segít. 

A természetes anyagok természetadta 
formáló és építő erőit kozmetikumaink 
gyár tása során időigényes, ritmikus 
feldolgozási eljárások alkalmazásával 
ve s szük f ig yelembe .  Íg y nyújt anak 
készítményeink optimális támogatást a bőr 
számára ahhoz, hogy folyamatosan épüljön, 
megmaradjon és újra képződjön. Más 
szavakkal megfogalmazva, a Dr. Hauschka 
kozmetikumok aktivizálják a bőr saját 
energiáit. Számunkra magától értetődő, hogy 
ehhez természetes anyagokat használunk.
Folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat, 
hogy a szépségideálok változnak az évszázadok 
során, a szépség mégis valami nagyon 
egyedi. Az ideálok országonként is eltérőek. 
Minden nőnek azt kívánom, hogy fedezzék 
fel és éljék meg a saját szépségüket újra meg 
újra, egyszerűen érezzék magukat szépnek.  
A kezelés, a kozmetikumok és egy csodás 
smink pedig hasznos útitársak lehetnek ebben.

Vannak olyan emberek, akiknek a kisugárzása 
a belső szépségükből fakad. Egyszerűen 
ragyognak, és ez számomra szép. Lehet kövér 
vagy sovány, öreg vagy fiatal – a külsőnek 
ehhez semmi köze! Ha elvégzem a reggeli 
szokásos arctisztítást, az élvezet számomra. 
Időt szánok magamra, és ez nemcsak a 
bőrömnek tesz jót, hanem a lelkemnek is. Úgy 
gondolom, hogy a belső nyugalom nélkül nem 
lehet csodás a kisugárzásunk. 
Így van! Amikor egy nő belenéz a tükörbe, és 
örül annak, amit lát, máris több szépség van  
a szobában. A mosolygás is segít.

„Hiába viszünk fel rúzst,  
ha az alatta lévő bőrállapot 
nem stimmel.”



A bőrünkre 
megy a játék: 

ellazulás.

Selymesen sima, bársonyosan puha, virágsziromra 
emlékeztető – a tapintási érzetek sokfélék lehetnek.  

Nem tudunk úgy tapintani, hogy az ne váltson ki 
valamilyen érzést. Ezeknél az érzéki megtapasztalásoknál 

mindig a bőrünk áll a középpontban. Mitől tud a  
bőr megérintése annyira sokoldalú és fontos lenni? Eleget 

kapunk belőle? És mi teszi annyira egyedülállóvá  
a Dr. Hauschka kezeléseket?

Szöveg: 
Lucien Koch

Fénykép: 
Demetr White, Sonja Lekovic, Sophie Mayanne,  

Nadia Morozewicz, Jonathan Knowles, Juan Moyano

Engedje be a természetet.
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hogy összetartozunk. Akkor miért olyan ritka 
az érintés az életünkben? Az egyre gyorsabb 
információáramlás és a folyamatos elérhető-
ség megfosztanak minket attól a képességtől, 
hogy egyszerűen elengedjük magunkat és szó 
szerint kikapcsoljunk? Mikor fordult elő utol-
jára, hogy megnyomta a kikapcsológombot, és 
csak átadta magát az érzéseinek? Szakítson egy 
kis időt saját magára, dőljön hátra, és merül-
jön bele az ellazult érintés megtapasztalásába. 
És ha a fejében nem akar leállni az állandó 
filmvetítés, vegyen részt egy teljes körű, jó 
közérzetet biztosító programban, amely egy 
ellazító hatású kozmetikai kezelést is magában 
foglal. Garantáljuk, hogy el fogják halmozni 
bókokkal, és fel fog töltekezni energiával.

Önmagunkra szánt idő az ecset művészetével.
Aki részt vesz egy Dr. Hauschka kezelésen, hamar 
észreveszi, hogy itt nem az történik, mint egy 
hagyományos kozmetikai kezelésen. Ez a jó 
benne, ugyanis a Dr. Hauschka natúrkozme-
tikai termékek használatából, valamint a nyi-
rokfolyadékot stimuláló gyengéd ecsetérinté-
sekből egy holisztikus kezelési megközelítés 
áll össze, amely intenzív hatást fejt ki: a teste 
egészen mélyen ellazul, amelynek köszönhetően 
Ön belülről és kívülről egyaránt ragyogni fog.  
A Dr. Hauschka kozmetikusok 18-féle kezelést 
nyújtanak. Bemutatjuk a két legnépszerűbbet.

Klasszikus arckezelés.
120 perc csak Önnek. Két óra, amely során 
az érintés révén tökéletesen ellazulhat, és 
úgy folytathatja a napját, hogy bensőjét a 
könnyűség és az egyensúly új érzése tölti 
ki. A klasszikus arckezelés azonban nem az 
arcnál kezdődik, hanem egy lábfürdővel, 
ahogyan szinte minden Dr. Hauschka kezelés. 
Ez ellazít és segít megélni a pillanatot. A haj 
kisimítása, valamint a nyak és a tarkó izmainak 
illatos, nagyon meleg borogatással történő 
ellazítása után következik a karok, a kezek, 
a lábak és a lábfejek gyengéd végigsimítása 
a nyirokáramlás irányában. Ez a szervezet 
öntisztítási folyamatainak serkentésére 
szolgál. A bőrt egy hatékony mélytisztítással 
előkészítjük a jótékony hatású, intenzív 
erősítésre és ápolásra. Végül a kezelést a 
bőrállapotnak megfelelően egy bőrápoló vagy 
intenzív kúra, egy ápoló maszk alkalmazása és 
a dekoltázs bekenése zárja.

A bőrünkre megy a játék: ellazulás. 43

A világ egyre közelebb kerül hozzánk:  
A reggelizőasztalnál WhatsApp segítségével 
szervezzük meg a napunkat, a vonatra várva 
a világ másik végén élő barátnőnkkel Face-
Time-ozunk, az ebédszünetben lájkoljuk az 
Instagramon a baráti kör valamely tagjának 
legújabb kalandjait, este pedig elolvassuk a 
szülők nyaralással kapcsolatos blogbejegyzé-
seit, és még egyszer átfutjuk, kik és mit osztottak 
meg a Facebookon. Szinte mindig és mindenhol 
elérhetőek vagyunk, és sosem szakadunk le a 
világhálóról. Ez a közeliség benyomását kelti: 
az információk karnyújtásnyira kerülnek, és úgy 
érezzük, részt veszünk a dolgokban. Azonban 
milyen mélyen érint ez minket?

A gyors, látszólag örökös információcse-
rétől hiába várjuk, hogy a karjába vegyen  
minket, ha rosszul telt a nap. Nem veregeti 
meg büszkén a vállunkat, nem masszírozza 
meg a nyakunkat, ha feszültek vagyunk,  
és nem fogja meg a kezünket sem. Ezek az  
apró érintések a lelket simogatják, és mindnyá-
junknak szükségünk van rájuk.

Arra a jó érzésre, hogy 
megérintik a bőrünket, 
megtartanak és vigyáznak 
ránk. Nemcsak a lelket 
nyugtatja meg, ha 
tudatosan átengedjük 
magunkat az érintésnek, 
hanem a belső görcsöket 
is oldja, ezáltal pedig az 
arcvonások is ellazulnak. 
Az érintések hatására a szív 
szabályosabban ver, a stressz 
szintje pedig csökken.  

Isten hozta önmagánál.
Az öleléssel mindent ki tudunk fejezni: meg-
ölelhetünk valakit, hogy megvigasztaljuk, 
megosszuk vele az örömünket, biztonságot 
nyújtsunk vagy hogy kimutassuk a kötődésün-
ket. A barátságos érintés felbátorít, motivál, azt 
mutatja, hogy valakit értékesnek tartunk vagy 















„A döntő az a gyengéd technika,  
amely a terápiás célú ritmikus  
masszázsból származik.”

Revitalizáló testápolás.
Az ellazulás a bőrnél mélyebbre hatol. A teljes testet érintő 

kezelés keretében visszaállítjuk az egyensúly ritmusát, és új 
energiát fog megtapasztalni.

Ez a Dr. Hauschka kezelések egyik sajátossága: a gyengéd  
ritmus, amelyben a nyirokáramlást stimuláljuk; az a rit-
mus, amelyen az egész Dr. Hauschka filozófia, valamint a 
Dr. Hauschka termékek és kezelések alapulnak. Egy olyan  
ritmus ez, amely egyensúlyt képes teremteni a stresszes,  
botladozó mindennapokban. A ritmus segít, hogy jelen legyünk 
a pillanatban, egyformán erősíti a testet és a lelket, és új  
energiával tölt fel. Az élményt a Dr. Hauschka ápoló olajok  
harmonikus illata kíséri. Többre nincs is szükség, hogy az 
ember kényeztesse magát, és közben gondoskodjon a regene-
rálódásról és az egészségmegőrzésről is.

A döntő az a gyengéd technika, amely a terápiás célú 
ritmikus masszázsból származik. Az átmelegítő lábfürdőt 
követően a kozmetikus finom, körkörös mozdulatokkal 
simítja végig a testet, és biztosítja az izmok és a szövetek mély 
ellazulását. A pillanat, amelyben megfigyeli a saját érzéseit, 
valamint a Dr. Hauschka Szemfrissítő felszabadítja a kezelés 
revitalizáló, és szemmel is jól látható hatását. Miután alámerült 
a jótékony hatású illatok hullámaiba, és megszabadult a 
feszültségektől, annyira jól fogja érezni magát a bőrében, hogy 
úgy fog tűnni, mintha 90 percnél hosszabb idő telt volna el.
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Hét  
kedvenc.

Kedvencek.
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Természetes szépség minden pillanatban – jó, ha az ember 
rábízhatja magát erre. A válogatott gyógynövényekből 
készült termékek támogatják a bőrt abban, hogy kisimult 
maradjon, ugyanakkor életerőt sugározzon. Hét kedvenc, 
amely hű társként megóv minket a mindennapokban.

A rózsa mindkét jellegzetes vonásával 
rendelkezik: a gyengédséggel és az erővel. 
A Könnyű Rózsakrém finoman ápolja a 
bőrt, ugyanakkor erősítő impulzusokat 
nyújt számára. Támogatja a bőrt a 
nedvességtartalom megőrzésében, és  
finom, kiegyensúlyozott bőrszínt biztosít. 

Könnyű Rózsakrém

Hét kedvenc.

Ha bőre időnként érzékenyen reagál, a 
Könnyű Rózsakrém megteremti a kívánt  
egyensúlyt. Könnyen beszívódik, és magától  
értetődően kellemes érzést nyújt a bőrön.  
Ezért a Könnyű Rózsakrém nyáron jó  
alternatívája lehet a klasszikus Rózsa-
krémnek, de sminkalapként is ideális.



A Tisztító tej az alapvető ápolás részét 
képező termék, és javasoljuk, hogy reggel 
és este egyaránt használja az arc gyengéd 
tisztításához. Ez még nem minden: A Tisztító 
tej a smink eltávolítására is alkalmas. 
Fedezze fel ezt az univerzálisan alkalmazható 
natúrkozmetikumot a Dr. Hauschkától.

Arctonik
Az Arctonik segítségével erősítheti bőrét  
a reggeli és esti arctisztítás után, vagy 
bármikor, amikor szükségét érzi. A finom 
permet egy olyan gyógynövényi összetételt 
juttat a bőrére, amely összetéveszthetetlenné 
teszi arcvizünket, és felfrissíti arcbőrét.  
A Dr. Hauschka Arctonik használható  
a smink felfrissítésére is.

Tisztító tej
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Az Éjszakai szérum kerekíti le az esti arcápolást. A bőr tisztítása és erősítése után ezt  
ajánljuk az alapvető ápolás harmadik lépéseként. Ez az éjszaka során olyan ápolást biztosít  
a bőrnek, amelynek révén az szabadon lélegezhet, és energiáit az épülésre és regenerálódásra 
fordíthatja. Fedezze fel ezt a könnyű szérumot, amely hozzáértő módon kíséri el az éjszaka 
folyamán. Amikor másnap reggel felébred, bőre láthatóan felfrissült és sugárzó lesz.

Éjszakai szérum

Hét kedvenc.



Rafinált összeállítás: ez a Dr. Hauschka púder négy különböző ásványi árnyalatot  
tartalmaz a színek tökéletes egyensúlya érdekében, és háromféle változatban kapható.  
A Bőrszínkiegyenlítő púder egyensúlyt teremt, világosabbá teszi az árnyékokat, és optikailag 
csökkenti a pigmentfoltokat. Az aktiváló hatású változat felélénkíti a fakó bőrt, és csökkenti  
a sápadtságot. A nyugtató hatású változat egyensúlyt teremt, semlegesíti a kipirosodást,  
és harmonikus bőrszínt eredményez. Vigye fel a púdert közvetlenül a napi ápolás után,  
vagy mattító hatású rétegként az alapozóra.

Bőrszínkiegyenlítő púder
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Nemcsak a szépségről van szó –  
a hajápolásnak védelmi feladatot is el kell 
látnia. Hiszen a haj számos igénybevételnek 
és környezeti hatásnak van kitéve. A neemet, 
kókuszolajat és almaecetet tartalmazó 
összetétel csillogóvá és rugalmassá teszi  
a hajat. Az értékes gyógynövény-kivonatok 
és olajok, valamint a fehérjében gazdag 
csicseriborsó-kivonat úgy ápolják a hajat, 
hogy közben nem nehezítik el. A haj 
könnyebben fésülhető és formázható, és 
nem száll az elektromos feltöltődés miatt. 
A vanília és a fehér virágok krémes illatúvá 
teszik a hajat. Szilikonmentes.

Balzsam

Samponunk megteremti a természetes 
szépség alapját, és megújult életerőt nyújt  
a haj számára. Neemet, rozmaringot és birset 
tartalmazó összetétele révén különösen 
gyengéden tisztít és ápol, egészen a 
hajvégekig. A friss illatról citrom-, bergamot- 
és fodormenta-illóolajok gondoskodnak. 
A fehérjében gazdag csicseriborsó-kivonat 
ápolja és könnyen kifésülhetővé teszi a 
hajat. Az értékes gyógynövény-kivonatok 
vitalizálják a fejbőrt. Festett hajra is 
használható. Szilikonmentes.

Sampon 

Hét kedvenc.



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 – többnyire "bio", gyakran "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.



Lázadók,  
ha utaznak.
Mintha kissé eljárt volna felette az idő, ennek ellenére 
elpusztíthatatlan – így áll Rudolf Hauschka régi 
szekrénybőröndje korábbi lakóházának padlásán, amely 
a csöndes svábföldi Bad Bollban működő telephely 
közelében áll. A fiókok, rekeszek és zsebek hívogatnak, 
hogy csomagoljunk be, és induljunk el egy új kalandra.  
Az otthon egy darabja, amely mindig velünk marad  
az úton. De ezt az ember nem veszi csak úgy a hóna alá,  
amikor kilép az ajtón. A bőröndöt átgondoltan kell 
bepakolni és feladni, amikor útra kelünk.

Lelet.

Szöveg:  
Lucien Koch

Fénykép: 
Florian Siedl
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Rudolf Hauschka egész életében utazott. 
1926 óta pedig mindig vele volt a bőrönd 
is. A leghosszabb táv, amelyet közösen 
megtettek, több mint 14 000 km volt.  
Az úti cél: Ausztrália. Kellett hozzá egy adag 
kalandvágy is, mivel Rudolf Hauschka egy 
óceánjáró hajó fedélzetén utazott hetekig, 
mire megérkezett a világ másik felére. Egy új 
emberként: az utazás megváltoztat minket. 
Az utazás olyan, mint a kutatás: minden 
egyes lépéssel új horizontok nyílnak meg. 
A régi bőrönd, amely még mindig ott áll a 
padláson, egészen időtlen értelmet nyer. 

Azt szimbolizálja, ahogy a már meglévő 
összeolvad az újjal és a még újabbal.  
Egyben pedig arra hív, hogy őrizzük meg 
magunkban a merészséget és a lázadók 
nyitott kíváncsiságát. Ez a hozzáállás 
mélyen benne gyökerezik a Dr. Hauschka 
natúrkozmetikum önmagáról alkotott 
képében.

A fényképek elkészítése a Bad Boll-i Margarethe 
Hauschka Schule szíves engedélyével történt.

Lázadók, ha utaznak.



Fénykép
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A magyarországi hivatalos forgalmazók  
címét weboldalunkon, az alábbi helyen találja: 
https://www.dr.hauschka.com/ 
hu_HU/szolgaltatas/  
Vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A Dr. Hauschka magyarországi  
ügyfélszolgálata hétfőtől péntekig  
8:00 és 16:30 óra között az alábbi  
elérhetőségeken áll rendelkezésére:
Tel. +36 70 367 4220
Tel. +36 70 941 2809

info@drhauschka.hu
www.drhauschka.hu

A Dr. Hauschka kozmetikumok minősített 
bioboltokban, natúrkozmetikai termékeket 
árusító szaküzletekben, áruházakban, 
gyógyszertárakban és Dr. Hauschka 
természetes kozmetikumokkal dolgozó 
kozmetikusoknál kaphatók.

A magyarországi hivatalos forgalmazó:
Natura-Sophia Kft. 
1195 Budapest
Jókai utca 32. fszt. 2.
Tel. +36 70 367 4220

Mintegy 40 nemzetközi forgalmazónk címét 
a www.dr.hauschka.com oldalon találja.

A WALA®, a Dr. Hauschka®, Dr. Hauschka MED® 
és a Dr. Hauschka a WALA Heilmittel GmbH 
bejegyzett védjegyei.

Klímasemleges – A nyomtatás klímasemleges 
módon, a Der blaue Engel által tanúsított, 
100 % újrapapírra történt, környezetbarát, 
növényiolaj-alapú nyomdafestékkel.
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@drhauschkalive

100 % -ban tanúsított  
Prémium natúr kozmetikumok 

a Dr. Hauschka termékek.  
Hatékony szolgálatában a  

Te bőrödnek a Mi bolygónknak –  
több mint 50 éve.


