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Kosmetika
Kosmein: Ordna, smycka.  
Öga, läpp, kind, hand, fot. 
Användning och behandling.  
Rytm. Skönhet. Kultur.



Kultur
Cultura: Bearbetning, utformning. 
Natur – sådd, vårdad. Blommande. 
Forska, kunskap, komponera.  
Rytm. Omvårdnad. Kosmetika.
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No. 7



Damascenerros (Rosa damascena) 



Lipstick 01–18
Lip Care Stick
Rose Body Balm
Rose Day Cream Light



Salvia (Salvia officinalis)



Silk Body Powder 
Sage Mint Deodorant



Livsblad (Kalanchoe daigremontiana)



Renewing Night Conditioner
Regenerating Serum



Slån (Prunus spinosa)



Blackthorn Toning Body Oil



Ricin (Ricinus communis)



Revitalising Leg & Arm Tonic
Lip Gloss 00–06



Rödklöver (Trifolium pratense)



Regenerating Neck and Décolleté Cream
Regenerating Day Cream



Indiankrasse (Tropaeolum majus)



Clarifying Toner
Clarifying Clay Mask



Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)



Revitalising Hair & Scalp Tonic



Blodrot (Potentilla erecta)



Acute Care Potentilla



Tusensköna (Bellis perennis)



Clarifying Steam Bath
Clarifying Toner



Stor ögontröst (Euphrasia officinalis)



Eye Revive



Granatäpple (Punica granatum)



Foundation 01–07



Citron (Citrus limon)



Lemon Lemongrass Vitalising Body Milk
Lemon Lemongrass Vitalising Body Oil



Opiumvallmo (Papaver somniferum)



Ice Plant Face Cream



Amerikansk trollhassel (Hamamelis virginiana)



Sensitive Care Conditioner
Soothing Mask



36



37Annorlunda redan från början.
Kosmos från Dr. Hauschka.
100 % äkta naturlig hudvård. Sedan 1967.
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39Vi förblir rebeller.
Ansiktsvård för natten måste vara fet?  
Vår låter huden andas. Män behöver en egen 
vårdserie? Vi bryr oss inte om könet utan  
huden. Bara en global skönhetskoncern kan  
ta fram exklusiv hudvård? Vår kommer från  
en schwabisk läkemedelstillverkare. ”Självklart 
kände vi oss som rebeller när vi utvecklade 
denna okonventionella hudvård”, sade  
Elisabeth Sigmund om begynnelsen år 1967. 
Och ärligt talat: Normala är vi inte i dag heller.
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41Vi kan bara natur.
Syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen? 
Sånt håller vi inte på med. Silikon, polyetylenglykol 
och mineraloljor? Sånt hittar du aldrig i  
våra produkter. I Dr. Hauschka Hudvård döljer 
sig läkeväxter, högklassiga naturliga ämnen, 
resultaten av vår vetenskapliga forskning –  
och mycket, mycket hårt arbete. Som 100 %  
äkta naturkosmetika är våra produkter certifierade 
enligt NATRUE-standarden. Kraven för denna 
internationella kvalitetsmärkning överträffar 
vi dock ofta genom våra egna, ännu striktare 
kriterier. Naturlig hudvård är nämligen ingen 
flyktig trend för oss – utan närapå en tjurskallig 
tradition.



42 Vi rättar inte in oss i ledet. 
Vår hud försörjer och förnyar sig av egen kraft, 
hudvård kan och ska inte ta över denna uppgift 
från huden. Dr. Hauschkas koncept vill rengöra, 
stärka, vårda och smycka. Samtidigt som  
det självklart tar hänsyn till hudens naturliga 
dygnsrytm. Hit hör den fettfria nattvården. 
När människan vilar inleds en tid av förnyelse. 
Huden måste få andas fritt under denna tid – 
och det kan den inte under ett tjockt lager fett. 
Vi är dock relativt ensamma om att tycka så. 
Därför säljer vi också bara hälften så mycket 
som andra.
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45Vi är extremt kräsna. 
Av vissna växter skapas ingen god soppa –  
inte heller högklassig naturlig hudvård.  
Därför väljer vi ut våra råvaror minutiöst.  
De odlas om möjligt biodynamiskt i vår egen 
örtagård med läkeväxter, eller på vår Demeter-
gård. Ofta skördas de redan i gryningen, så att 
växternas fulla naturkraft bibehålls. Det vi inte 
odlar själva kommer delvis från vilda bestånd 
i södra Tyskland, och delvis från ekologiska 
odlingsprojekt över hela världen. Eller från 
samarbetspartners som arbetar lika rättvist  
och hållbart som vi själva.
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47Vi behåller rytmen. 
Vår företagsgrundare, dr Rudolf Hauschka,  
gick sin egen väg. Han gillade inte att 
växtextrakt ofta innehöll konserverande alkohol. 
Därför utvecklade han en metod som istället 
utnyttjade naturens rytm. Även i dag ingår 
rytmiska extraktmetoder i vår avancerade 
tillverkningsprocess. Under processen utsätter  
vi naturliga ämnen för växelpåverkan från  
värme och kyla, mörker och ljus, vila och rörelse. 
Naturens kraft och våra läkeväxters verkan 
bevarar vi utan syntetiska konserveringsmedel.
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49Vi komponerar kosmetika. 
Det krävs mer än en melodi för att skapa en 
symfoni. Först med ett komplext samspel 
mellan de enskilda instrumenten i orkestern 
skapas ljuv musik. Samma sak gäller för varje 
enskild receptur i Dr. Hauschka Hudvård.  
Som tillverkare av naturläkemedel vet vi att: 
varje växt, varje naturlig ingrediens bidrar med 
sina specifika egenskaper till att slutresultatet 
blir samstämt och effektivt. Även om 
tillverkningen blir lite knepigare då.
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51Vi är vackra även på insidan.
Elisabeth Sigmund, vår medgrundare, sade 
en gång: „En människa behöver två typer av 
skönhet, en inre och en yttre.” Och det tror  
vi verkligen på: En människa som vårdar  
sig med värdefull naturlig hudvård, som tar  
hand om sig själv, som har en inre balans, 
utstrålar detta även utåt. Produkterna i 
Dr. Hauschkas makeupserie framhäver en 
människas personlighet snarare än döljer  
den. Den utjämnar och ger färg genom att  
den egna livskraften och skönheten får lysa 
igenom.





53Ansiktsvård 
Dr. Hauschkas ansiktsvård ledsagar dig  
24 timmar varje dag och tar hänsyn till att din 
hudvård har andra uppgifter på dagen än på 
natten. På dagtid har den kontakt med världen 
samtidigt som den sätter upp skyddande gränser. 
På natten vänder den sin kraft inåt för att 
regenerera sig. Dr. Hauschka stödjer denna  
rytm med en unik ansiktsvård.

Måste man ha en annan ansiktsvård på sommaren än 
på vintern? Har du ibland tunnare hud än normalt? 
Vill du förstå varje ny livsfas? För det utvecklar vi 
effektiva kompositioner som stöttar din huds egna 
aktivitet. Kännetecknande för Dr. Hauschka är en 

ansiktsvård, som varken jobbar med statiska hudtyper 
eller med kategorier som kvinnlig eller manlig 
kosmetika – utan med föränderliga hudbilder.  
Du kommer att hitta dig själv igen.



54 Vårdplan för ansiktet
På morgonen behöver huden, efter rengöring 
och stärkning, en vårdplan som skyddar den 
mot miljöpåverkan, väder och vind. Under 
natten njuter den av en fettfri vård som låter 
den andas, byggas upp och förnyas.
Intensivt vårdande produkter kompletterar 
vårdprogrammet och ger din hud en liten paus. 
En personlig vårdrekommendation får du  
av din Dr. Hauschka marknadspartner eller  
din Dr. Hauschka Naturkosmetikerin.



Dagvård | Nattvård

Hudbild Rengöra 1 Stärka 2 Vitaliserande vård 3 Ampulller och intensivkurer  
för 28 dagar*

Normal hy
›  Eye Make-up Remover
›  Soothing Cleansing Milk
›  Cleansing Cream

›  Facial Toner ›  Night Serum ›  Renewing Night Conditioner

Uttorkad, torr hy
›  Eye Make-up Remover
›  Soothing Cleansing Milk
›  Cleansing Cream

›  Facial Toner ›  Night Serum ›  Renewing Night Conditioner

Känslig hy ›  Eye Make-up Remover
›  Soothing Cleansing Milk ›  Facial Toner ›  Night Serum ›  Sensitive Care Conditioner

›  Soothing Intensive Treatment

Känslig blandhy
›  Eye Make-up Remover
›  Soothing Cleansing Milk
›  Cleansing Cream

›  Clarifying Toner ›  Night Serum ›  Sensitive Care Conditioner
›  Soothing Intensive Treatment

Blandhy
›  Eye Make-up Remover
›  Soothing Cleansing Milk
›  Cleansing Cream

›  Clarifying Toner ›  Night Serum

›  Renewing Night Conditioner
›  Clarifying Intensive Treatment  

(up to age 25)
›  Clarifying Intensive Treatment 

(age 25+)

*För normalisering och aktivering av hudens funktioner. (3-6 gånger per år). Under kort tid bortfaller vårdsteg 2 och 3.

Nattvård 

Hudbild Rengöra 1 Stärka 2 Skyddande vård 3 Ampulller och intensivkurer  
för 28 dagar*

Normal hy ›  Cleansing Cream ›  Facial Toner
›  Quince Day Cream
›  Daily Hydrating Eye Cream
›  Eye Balm

Uttorkad, torr hy ›  Cleansing Cream ›  Facial Toner

›  Revitalising Day Cream
›  Rose Day Cream
›  Daily Hydrating Eye Cream
›  Eye Balm

Känslig hy ›  Soothing Cleansing Milk ›  Facial Toner

›  Rose Day Cream Light
›  Rose Day Cream
›  Daily Hydrating Eye Cream
›  Eye Balm

›  Sensitive Care Conditioner
›  Soothing Intensive Treatment 

Känslig blandhy ›  Cleansing Cream ›  Clarifying Toner
›  Melissa Day Cream
›  Daily Hydrating Eye Cream
›  Eye Balm

›  Sensitive Care Conditioner
›  Soothing Intensive Treatment 

Blandhy ›  Cleansing Cream ›  Clarifying Toner

›  Mix Revitalising Day Cream 
and Clarifying Day Oil

›  Daily Hydrating Eye Cream
›  Eye Balm

›  Clarifying Intensive Treatment  
(up to age 25)

›  Clarifying Intensive Treatment 
(age 25+)

Oren, fet hy ›  Cleansing Cream ›  Clarifying Toner
›  Clarifying Day Oil
›  Daily Hydrating Eye Cream
›  Eye Balm

›  Clarifying Intensive Treatment  
(up to age 25)

›  Clarifying Intensive Treatment 
(age 25+)

Mogen hy ›  Cleansing Cream
›  Facial Toner
›  Regenerating 

Serum

›  Regenerating Day Cream
›  Regenerating Day Cream 

Complexion
›  Regenerating Neck and 

Décolleté Cream
›  Regenerating Eye Cream

›  Regenerating Intensive Treatment
›  Intensive Treatment for 

Menopausal Skin

Dagvård 

*För normalisering och aktivering av hudens funktioner. (3-6 gånger per år). Under kort tid bortfaller vårdsteg 2.



Nattvård | Intensiv vård 

*1-2 gånger per vecka.

Hudbild Djuprengöring 1 Intensiv vård 2
Normal hy ›  Clarifying Steam Bath

›  Clarifying Clay Mask

›  Eye Revive
›  Revitalising Mask
›  Firming Mask

Uttorkad, torr hy ›  Clarifying Steam Bath
›  Clarifying Clay Mask

›  Eye Revive
›  Revitalising Mask
›  Firming Mask
›  Hydrating Cream Mask

Känslig hy ›  Clarifying Steam Bath
›  Clarifying Clay Mask

›  Eye Revive
›  Soothing Mask
›  Revitalising Mask
›  Hydrating Cream Mask

Känslig blandhy ›  Clarifying Steam Bath
›  Clarifying Clay Mask

›  Eye Revive
›  Soothing Mask
›  Revitalising Mask

Blandhy ›  Clarifying Steam Bath
›  Clarifying Clay Mask

›  Eye Revive
›  Revitalising Mask

Oren, fet hy ›  Clarifying Steam Bath
›  Clarifying Clay Mask

›  Eye Revive
›  Revitalising Mask

Mogen hy ›  Clarifying Steam Bath
›  Clarifying Clay Mask

›  Eye Revive
›  Firming Mask
›  Revitalising Mask
›  Soothing Mask
›  Hydrating Cream Mask

Intensiv vård – Extra vård*

Hudbild Rengöra 1 Stärka 2 Vitaliserande vård 3 Ampulller och intensivkurer  
för 28 dagar*

Oren, fet hy
›  Eye Make-up Remover
›  Soothing Cleansing Milk
›  Cleansing Cream

›  Clarifying Toner ›  Night Serum

›  Renewing Night Conditioner
›  Clarifying Intensive Treatment  

(up to age 25)
›  Clarifying Intensive Treatment 

(age 25+)

Mogen hy
›  Eye Make-up Remover
›  Soothing Cleansing Milk
›  Cleansing Cream

›  Facial Toner ›  Regenerating Serum

›  Renewing Night Conditioner
›  Regenerating Intensive Treatment
›  Intensive Treatment  

for Menopausal Skin

*För normalisering och aktivering av hudens funktioner. (3-6 gånger per år). Under kort tid bortfaller vårdsteg 2 och 3.

Nattvård 
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Blandhy
Oren t-zon, storporig hy som fort blir blank,  
torra kinder

Oren, fet hy
Storporig, oren hy som fort blir blank

Mogen hy
Huden mister sin elasticitet och är rynkig och torr, 
tunn hy, eventuellt med ronader på kinder och 
runt näsan som inte försvinner (ytliga blodkärl), 
pigmentfläckar beroende på ålder

Hudtyper och 
kännetecken
Normal hy
Rosig, fast, finporig, okänslig, bara lätt fet T-zon

Uttorkad, torr hy
Finporig, torr, tidiga rynkor, stram och  
snarare blek hy

Känslig hy 
Tunn hy med rodnader, eventuellt rodnader  
på kinder och runt näsan som inte försvinner,  
ytliga blodkärl

Känslig blandhy
Rodnader, fet t-zon, storporig, eventuellt med 
orenheter, torra kinder

Ta reda på  
din hudtyp här:

www.dr.hauschka.com
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Rengöra

Eye Make-up  
Remover

Kompositionen i 2 faser,  
rengör skonsamt och grundligt,  

tar även bort vattenfast ögonmakeup 

Hudtyp
För alla hudtyper.  

För den känsliga huden runt ögonen.

Eye Make-up Remover befriar den känsliga huden runt 
ögonen skonsamt och noggrant – även vattenfast.  
I samma steg vårdar den huden med lätta oljor som 
snabbt tas upp av huden. Efteråt känns din hud 
härligt ren och smidig. Kompositionen av värdefullt 
rosenvatten och extrakt av läkeväxter som ögontröst 
och fänkål harmoniserar och lugnar den sköra och 
känsliga huden runt ögonen. Högklassiga oljor från 
sesam och solros omsluter huden med naturliga 
hydrolipider och gör huden avslappnad och lätt. 

Dessutom vårdar den ögonfransar och bryn.
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Rengöra

Cleansing  
Cream 

mild, djupverkande ansiktsrengöring  
för alla hudtyper 

Hudtyp
För alla hudtyper.

Cleansing Cream är en skonsam rengöring som passar 
alla hudtyper och kan användas morgon och kväll. Den 
bibehåller hudens naturliga fett- och fuktbalans och 
förbereder den för ytterligare vård. Den återfettande 
kompositionen av ringblomma, kamomill, johannesört, 
getväppling och mandel friskar upp och rengör huden 
skonsamt. Cleansing Cream förminskar grova porer. 
De högkvalitativa läkeväxtextrakten och en bas av 
behagligt, krämigt mandelmjöl verkar djuprengörande 

och vårdande.

Soothing  
Cleansing Milk

mild rengöring, avlägsnar makeup,  
bevarar hudens naturliga skydd 

Hudtyp
För torr, känslig och normal hy.  

Som makeup-borttagning för alla hudtyper.

Soothing Cleansing Milk är en skonsam rengöring  
för alla hudtyper och avlägsnar smuts och makeup. 
Vid känslig hy kan den användas morgon och kväll 
som rengörande basvård. Den förbereder huden inför 
ytterligare vård. Sammansättningen av getväppling, 
jojoba- och mandelolja bibehåller hudens fett- och 

fuktbalans. 
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Stärka

Clarifying  
Toner

reglerande ansiktsvatten,  
stärker huden 

Hudtyp
För fet, oren, storporig hy och blandhy.

Clarifying Toner har en stärkande inverkan på hudens 
egen regenerationsförmåga och ger en livfull lyster. För 
oren, storporig och fet hy är Clarifying Toner en idealisk, 
stärkande basvård. Kompositionen av getväppling, 
ringblomma och krasse utjämnar överdriven 
talgproduktion och verkar reglerande på irriterade 
hudpartier. Den högkvalitativa sammansättningen av 

läkeväxter verkar balanserande och reglerande. 

Facial  
Toner

aktiverande ansiktsvatten,  
stärker huden 

Hudtyp
För normal, torr och känslig hy.

Facial Toner har en stärkande inverkan på hudens 
egen regenerationsförmåga och ger en livfull lyster. 
För normal, torr och känslig hy är Facial Toner en 
idealisk, stärkande basvård. Kompositionen av 
läkeväxterna trollhassel och getväppling stärker huden. 
Fuktbalansen regleras och de uppbyggande förmågorna 

stimuleras. 
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Dagvård

Clarifying  
Day Oil 

balanserar fet och oren hy 

Hudtyp
För fet, oren och storporig hy.

Clarifying Day Oil förmår huden att producera mindre 
fett vid regelbunden användning. En kombination 
av morot, mandelolja, ringblomma och neem ger 
näring åt huden och minskar irritation. Genom 
utvalda växtoljor och växtextrakt balanseras hudens 
talgproduktion och porerna förfinas. För blandhy är 
Revitalising Day Cream blandat med några droppar 

Clarifying Day Oil den idealiska dagvården.

Revitalising  
Day Cream 

aktiverande och  
återfuktande dagcreme 

Hudtyp
För fuktfattig, torr hy.

Revitalising Day Cream ger en strålande lyster. Den lätta 
emulsionen som bygger på värdefulla växtextrakt och 
växtoljor aktiverar hudens naturliga produktion av fett 
och fukt och ger den färg och spänst. Den är en idealisk 
dagvård för torr hy. Även matt och livlös hy väcks till liv. 
Kompositionen av läkeväxterna getväppling, trollhassel 
och morot vitaliserar och friskar upp huden och gör 
den särskilt lämpad för fuktfattig hy. Växtextrakt och 
växtoljor balanserar hudens naturliga lipidproduktion. 
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Dagvård

Quince  
Day Cream 

skyddande och  
uppfriskande dagcreme 

Hudtyp
För normal hy.

Quince Day Cream har uppfriskande och skyddande 
egenskaper.  Den skyddar huden mot yttre 
miljöpåverkan och reglerar hudens fuktbalans. För 
normal hy utan problemområden är Quince Day 
Cream en idealisk varje-dag-produkt. Kvittenvax ger ett 
mjukt skyddande lager och bevarar hudens fukt utan 
att täppa till porerna. Kompositionen av kvitten, jojoba, 
aprikos och avokado stärker huden. Med utsökta oljor, 
välgörande vaxer och läkeväxter skapar Quince Day 

Cream en naturligt balanserande formula. 

Melissa  
Day Cream 

dagcreme som balanserar blandhy,  
mattande effekt

Hudtyp
För känslig blandhy.

Melissa Day Cream lugnar huden och ger en balanserad 
och matt hy. Citronmeliss är en harmoniserande växt 
som ger huden en impuls att återfinna sin naturliga 
balans. Feta hudpartier blir matta och klara medan 
torra partier får vård och fukt. För känslig blandhy som 
har en tendens att bli torr, glansig och röd är Melissa 
Day Cream särskilt lämpad. Tapiokastärkelse ger en 
jämn och matt hy. Sammansättningen av läkeväxterna 
citronmeliss, tusensköna, getväppling, trollhassel  
och morot verkar lugnande och balanserande på 

stressad hy. 



63

Dagvård

Rose  
Day Cream Light

dagcreme som lugnar,  
harmoniserar och återfuktar 

Hudtyp
För känslig hy.

Rose Day Cream Light skyddar mot yttre påverkan och 
ger en frisk och balanserad hy. Passar såväl känslig som 
normal och torr hy. Sammansättningen av läkeväxterna 
ros, läkemalva och getväppling verkar stärkande 
på huden och främjar dess vitalitet. Välgörande 
rosenvatten, rosenvax och rosenextrakt harmoniserar 
och vitaliserar huden. Avokado, läkemalva, sesamoch 
mandelolja hjälper huden att bevara sin fuktighet. 
Rosens stimulerande förmåga känns behaglig på huden.

Rose  
Day Cream 

dagcreme som vårdar  
och skyddar

Hudtyp
För normal, torr och känslig hy.

Rose Day Cream är en klassiker hos Dr. Hauschka 
och innehåller rosens hela mångfald. Den vårdar och 
skyddar torr, känslig hy med tendens till rodnad och 
utvidgade blodkärl. Värdefulla extrakt från ädelrosblad 
och vildrosblad harmoniserar och stärker huden. 
Sheasmör, rosenbladsvax och avokadoolja förhindrar 
uttorkning. Sammansättningen av läkeväxterna ros, 
läkemalva och johannesört stärker och stimulerar 
hudens egna krafter. Rose Day Cream har en 
harmoniserande effekt på hudens fett- och fuktbalans. 
Med Rose Day Cream får huden vård som förenar 

rosens styrka och mildhet. 
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Tona

Translucent  
Bronzing Tint

blandas med dagcreme,  
för en naturligt solbrun färg 

Hudtyp
För alla hudtyper.

Translucent Bronzing Tint passar alla hudtyper och är 
ett idealiskt komplement till dagcreme. Kompositionen 
av trollhassel, olivolja, bivax och tonande pigment 
vårdar och ojämn pigmentering jämnas ut. Den ger en 

solbrun nyans och framhäver hudens naturliga lyster. 
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Tona | Täcka

Cover  
stick

täcker och vårdar 

Hudtyp
För alla hudtyper vid orenheter.

Coverstick i tre färgnyanser täcker och minskar 
orenheter i huden. Kompositionen av tea tree- och 
manukaolja verkar reglerande och tapiokastärkelse gör 
hyn mattare. Coverstick förenar de renande krafterna 
hos läxeväxtextrakt som getväppling och ringblomma 
med de fuktighetsbevarande egenskaperna hos 
värdefulla oljor och vaxer. Det minskar orenheter utan 

att torka ut huden. 

Tinted  
Day Cream 

vårdande,  
lätt tonande dagcreme 

Hudtyp
För normal, torr, känslig,  

lätt rodnande och mogen hy. 

Tinted Day Cream vårdar huden och ger den en naturlig, 
lätt tonande nyans. Värdefulla vegetabiliska oljor från 
avokado och mandel, skyddande rosen- och bivax 
samt kvittenfrö bevarar hudens fuktighet. Dessutom 
balanserar den hudens fett- och fuktbalans och 
aktiverar de fuktighetsbevarande egenskaperna. Den 
tonade dagcremen vårdar torr, känslig, lätt rodnande 
och mogen hy. Dessutom smälter den harmoniskt 
samman med den egna hudtonen och ger en jämn 
och fin lyster. Kompositionen med läkeväxterna ros, 
kvitten och johannesört stärker huden och dess egna 
krafter. Rosenvatten och extrakt av getväppling verkar 

harmoniserande. 

01 natural 

02 beige 

03 sand 
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Ögonvård 

Eye  
Revive 

stärkande, ger nytt liv  
åt trötta ögon 

Hudtyp
För alla hudtyper.

Eye Revive passar alla hudtyper. Den är optimalt 
anpassad till de behov som den känsliga huden i 
området runt ögat har. Kompositionen av ögontröst, 
fänkål, kamomill och svart te stärker och vitaliserar 
ögonpartiet och ger en frisk känsla. Eye Revive har en 
välgörande inverkan vid överansträngda och trötta 
ögon. Dess lugnande effekt har också visat sig vara bra 
vid tendenser till påsar under ögonen och kliande ögon. 
Lämplig för dem som bär glasögon eller kontaktlinser 
och vid torra, trötta ögon, liksom personer som 
påverkas av torra inomhusmiljöer eller annan yttre 

miljöpåverkan.
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Ögonvård 

Daily Hydrating  
Eye Cream 

fuktgivande,  
minskar fina linjer 

Hudtyp
För alla hudtyper.

Daily Hydrating Eye Cream ger ögonpartiet en särskilt 
smidig känsla. Den är snabbabsorberande och passar 
alla hudtyper. Den ömtåliga huden kring ögonen 
är särskilt känslig och bildar ofta fina torrhetslinjer. 
Kompositionen av rosenvatten, ananas, läkemalva 
och ringblomma verkar uppfriskande, fuktbevarande 
och lugnande. Mjukt vårdande växtoljor av avokado, 
macadamianöt och havtorn skyddar ögonpartiet och 

ger en slät känsla. 

Eye  
Balm 

näringsrik, skyddar och stärker  
den känsliga huden runt ögonen 

Hudtyp
För alla hudtyper.

Eye Balm är ett skonsamt skydd för ögonpartiet. 
Den ger skyddande vård med intensiv verkan för alla 
hudtyper. Den mjuka och mycket tunna huden runt 
ögonen är särskilt känslig och tenderar att få torra 
linjer. Kompositionen av morot, getväppling, neem, 
bivax, kakaosmör, silke och aprikoskärnolja stärker det 
känsliga ögonpartiet. Eye Balm slätar ut och skyddar 

mot yttre påverkan. 
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Nattvård | Kurer

Renewing  
Night Conditioner 

vitaliserande kur,  
stödjer hudens naturliga 28-dagarsrytm 

Hudtyp
För alla hudtyper.

Den fettfria nattvården från Dr. Hauschka låter 
huden andas fritt och påminner om dess naturliga 
förnyelseprocesser. Renewing Night Conditioner 
normaliserar hudens funktioner och stimulerar hudens 
egen aktivitet. En torr hy lär sig att bilda och bevara 
fett och fukt. En känslig hy blir starkare. Hos fet och 
oren hy reduceras fettproduktionen. Kompositionen 
med rytmiserade extrakt av läkeväxterna trollhassel, 
madonnalilja och silver stimulerar hudens naturliga 
förnyelseprocesser och reglerar hudens metabolism. 
Våra hudceller förnyar sig under en period på 28 dagar. 
Renewing Night Conditioner är anpassad till hudens 
naturliga rytm och används som 28-dagarskur istället 

för ansiktsvatten.

Night  
Serum 

 
vitaliserande ansiktsvård  

stödjer hudens nattliga rytm 

Hudtyp
För alla hudtyper.

Den fettfria nattvården från Dr. Hauschka låter huden 
andas och främjar hudens naturliga förnyelseprocesser. 
Night Serum är en basprodukt för nattvård som hjälper 
huden att regenerera och att återfå sin naturliga balans. 
Den härligt doftande sammansättningen av äppelblom 
och äppelfrukt stödjer hudens rytm under natten. Den 
har kompletterats med extrakt från trollhassel som 
stärker huden oavsett tillstånd och gör att du får en 

strålande fräsch hy på morgonen. 
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 Kurer

Clarifying  
Intensive Treatment 

(up to age 25)
reglerande hudkur för fet, oren,  

ung hy (upp till 25 år)

Hudtyp
För ung, oren hy.

Dr. Hauschkas intensivkurer i rytmiserad form med 
utvalda skatter från naturen är ett komplement till 
basvården. De stödjer huden när den har kommit 
i obalans och behöver en normaliserande impuls. 
Under puberteten för hy med tendens till akne och 
inflammationer är Clarifying Intensive Treatment (up to 
age 25) en effektiv kur. Kompositionen av rhodokrosit, 
silver, tusensköna, krasse, naturligt termalvatten och 
trollhasselvatten minskar orenheter och harmoniserar 
huden. Våra hudceller förnyar sig under en period på 
28 dagar. Hudkuren är anpassad till hudens naturliga 
rytm och bör används som 28-dagarskur i stället för 

nattvården.

Sensitive  
Care Conditioner 

lugnande kur, för känslig hy,  
stödjer hudens naturliga 28-dagars rytm 

Hudtyp
För känslig hy.

Den fettfria Sensitive Care Conditioner från 
Dr. Hauschka låter huden andas fritt och påminner om 
dess naturliga förnyelseprocesser. Den normaliserar 
hudens funktioner och stimulerar hudens egen 
aktivitet. Kompositionen med rytmiserade extrakt av 
bovete, pärla, malakit och ekbark stärker rodnande, 
känslig hy med tendens till brustna blodkärl och 
stödjer hudens naturliga förnyelseprocess. Läkeväxter 
och mineraler förhindrar att blodkärlen utvidgar sig 
ytterligare. Våra hudceller förnyar sig under en period 
på 28 dagar. Sensitive Care Conditioner är anpassad 
till hudens naturliga rytm och bör används som 
28-dagarskur i stället för nattvården. Vid rodnader och 
svullnader, t ex efter att man plockat ögonbrynen, om 
man inte tål sol eller om huden har fått för mycket sol 

kan Sensitive Care Conditioner verka lugnande.
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Kurer

Soothing  
Intensive Treatment 

lugnande hudkur  
för mycket känslig hy 

Hudtyp
För mycket känslig,  

stressad och rodnande hy.

Dr. Hauschkas intensivkurer i rytmiserad form med 
utvalda skatter från naturen är ett komplement till 
basvården. De stödjer huden när den har kommit i 
obalans och behöver en normaliserande impuls. För 
mycket känslig, stressad, irriterad och rodnande hy är 
Soothing Intensive Treatment en effektiv och stärkande 
kur. Kompositionen av den sällsynta ädelstenen svart 
turmalin, middagsblomma, daggkåpa, naturligt 
termalvatten och rosenvatten harmoniserar huden. 
Intensivkuren stärker huden och hjälper den att skydda 
sig. Våra hudceller förnyar sig under en period på  
28 dagar. Hudkuren är anpassad till hudens naturliga 
rytm och bör används som 28-dagarskur i stället för 

nattvården. 

Clarifying  
Intensive Treatment 

(age 25+) 
reglerande hudkur för oren,  

vuxen hy (från 25 år) 

Hudtyp
För oren, vuxen hy.

Dr. Hauschkas intensivkurer i rytmiserad form med 
utvalda skatter från naturen är ett komplement till 
basvården. De stödjer huden när den har kommit i 
obalans och behöver en normaliserande impuls. För 
oren, vuxen hy med tendens till inflammationer är 
Clarifying Intensive Treatment (age 25+) en effektiv 
kur. Kompositionen av ädelstenen peridot, cikoria, 
grenbingel, naturligt termalvatten och trollhasselvatten 
harmoniserar huden. Clarifying Intensive Treatment 
(age 25+) ger den vuxna hyn kraft att hitta tillbaka till 
en finporig och klar lyster. Våra hudceller förnyar sig 
under en period på 28 dagar. Hudkuren är anpassad 
till hudens naturliga rytm och bör används som 

28-dagarskur i stället för nattvården.
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Intensivvård | Ansiktsmasker

Clarifying  
Steam Bath 

 
för djuprengöring,  

öppnar porerna 

Hudtyp
För alla hudtyper, särskilt för oren hy  

med tendens till inflammationer.

Clarifying Steam Bath verkar välgörande och lösande 
och aktiverar hudens ämnesomsättning. Dessutom 
öppnar det upp porerna. För alla hudtillstånd, 
särskilt för oren hy och blandhy samt för hy som 
lätt blir inflammerad är Clarifying Steam Bath en 
idealisk förberedelse för efterföljande djuprengöring. 
Sammansättningen med tusensköna, krasse och 
trollhassel stimulerar blodcirkulationen och löser 
upp pormaskar och orenheter. Orenheter kan dämpas 
genom att man baddar dem med lite Clarifying  

Steam Bath.

Clarifying  
Clay Mask 

för djuprengöring  
av alla hudtillstånd 

Hudtyp
För alla hudtyper, särskilt för oren hy  

med tendens till inflammationer.

Clarifying Clay Mask rengör på djupet och vitaliserar 
huden. För alla hudtillstånd, särskilt sträv, storporig, 
oren och fet hy är Clarifying Clay Mask en idealisk 
djuprengöring. Kompositionen av krasse och trollhassel 
löser upp och binder aktivt smutspartiklar. Pormaskar 

löses upp, och rodnader och irritation minskar. 
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Ansiktsmasker

Revitalising  
Mask

stramar upp och förbättrar

Hudtyp
För alla hudtyper, särskilt för oren,  
grovporig, solstressad hy samt hy  
med tendens till brustna blodkärl.

Revitalising Mask ger en jämn hudton. Kompositionen 
av läkeväxterna kvitten, getväppling och kamomill 
har en klargörande och förfinande effekt – även för 
oren och grovporig hy. Masken lugnar, fräschar upp 
och svalkar solbränd hud och hud med tendens till 
ytliga blodkärl. Högkvalitativa växtoljor av jojoba, 
aprikoskärnor och vetegroddar hjälper huden att 
bevara sin fukt. Huden känns direkt uppfriskad  

och spänstig. 

Firming  
Mask

slätar ut och stärker mogen hy 

Hudtyp
För mogen hy.

Firming Mask ger direkt kännbar effekt till mogen, 
krävande och fuktfattig hy som förlorat sin spänst. 
Kompositionen av läkeväxterna ros, läkemalva och 
styvmorsviol främjar hudens regenereringsförmåga. 
Med rosenvatten, rosenbladsextrakt och rosenvax 
samt eterisk rosenolja, mangosmör, avokadoolja och 
mandelolja skämmer du bort och berikar din hud. 
Huden blir vitalare och dess fuktgivande egenskaper 
aktiveras. För en märkbart slätare och lugnad hud och 

en rosig och len hy. 
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Ansiktsmasker

Soothing  
Mask

lindrar och lugnar 

Hudtyp
För känslig, irriterad och stressad hy.

Soothing Mask hjälper huden skonsamt att återfå sin 
naturliga balans. Lugnar känslig och irriterad hy med 
stressbetingad tendens till rodnad. Kompositionen av 
läkeväxterna daggkåpa, gurkört, bovete och kungsljus 
lugnar huden. Sheasmör och värdefulla växtoljor av 
makadamia- och kokosnöt, kvittenfröextrakt och 
trollhasselvatten hjälper huden att bevara sin fuktighet. 
En Soothing Mask som ger huden tid för återhämtning. 

Hydrating  
Cream Mask

intensiv fuktvård,  
skyddar torr hud 

Hudtyp
För torr, känslig och mogen hy.

Hydrating Cream Mask vårdar och skyddar huden 
varaktigt mot uttorkning och irriterande yttre påverkan. 
Kompositionen av läkeväxterna kvitten och ros främjar 
hudens fuktighetsbevarande egenskaper och reglerar 
dess fett- och fuktprocesser. Värdefulla växtoljor från 
mandel, avokado och jojoba berikar huden på ett direkt 
kännbart sätt. Dr. Hauschka Hydrating Cream Mask 
ger kompletterande intensivvård för torr, känslig och 
miljöpåverkad hud i behov av förnyelse. Ger huden en 

mjuk, fräsch och smidig känsla. 
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Läppvård

Lip  
Balm 

återuppbyggande,  
skyddar torra läppar 

Lip Balm vårdar mjukt de känsliga läpparna och 
skyddar dem mot väder och vind. Växtvaxer och 
värdefulla vegetabiliska oljor ger läpparna allt de 
behöver. Kompositionen av getväppling, ringblomma 
och johannesört vårdar och silke får läpparna att 
kännas sammetslena. Balsamets blommiga varma doft 
dröjer sig kvar länge. Torra, spruckna läppar får hjälp 

att återhämta sig. 

Lip Care  
Stick

vårdande,  
ger silkesmjuka läppar 

Lip Care Stick är ett idealiskt skydd för torra och 
känsliga läppar. En komposition av sheasmör, bivax, 
mandelolja och getväppling vårdar och skyddar 
läpparna mot väder och vind. Lip Care Stick är praktiskt 

att ha med sig och gör läpparna mjuka och smidiga.





77Regenereringsvård
Det handlar inte om att se yngre ut, utan 
att se allt bättre ut. Regenereringsvård från 
Dr. Hauschka vänder sig till en hy som har 
mindre vitalitet, blir torrare, med andra ord: 
som visar livserfarenhet – och bemöter den 
med smittande vitalitet. Alla produkter för 
regeneration är utvecklade för att stötta din  
hud samtidigt som den både måste vara  
och förbli aktiv.

Mogen hy ställer andra krav än ung hy. 
Regenerationsprodukterna från Dr. Hauschka är 
inställda på att: Extrakt av vattenrika kvittenfrön 
och vitalt livsblad stimulerar fuktbildningen. 
Kiselhaltig åkerfräken stärker däremot bindvävnaden. 

Antioxidativt verksamma acerolafrukter och 
havtornsolja rik på E-vitamin ger värdefulla 
regenereringsimpulser. Vi kan inte vrida tillbaka 
klockan – men vi kan stimulera huden, bevara fukten, 
strama till och regenerera den.
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Regenereringsvård

Regenerating 
Serum 

 
uppstramande och vitaliserande,  

för mogen hy 

Hudtyp
För mogen hy.

Regenerating Serum ger huden ny vitalitet. Den 
stimulerar hudens egen återuppbyggande kraft. 
Kompositionen av kvittenfrö, kalanchoe, rödklöver och 
klöverhonung är särskilt anpassad för mogen hy. Det 
fettfria serumet mjukar upp torra partier, reducerar fina 
linjer, stärker huden och reglerar hudens fuktbalans. 
Huden förfinas och stramas upp på ett märkbart sätt. 

Lugnar även rodnande och känslig hy. 

Regenerating  
Eye Cream  

reducerar fina torrhetslinjer,  
för mogen hy 

Hudtyp
För mogen hy som kräver extra vård.

Regenerating Eye Cream låter ögonen stråla. 
Cremen reducerar fina linjer och stimulerar hudens 
egen återuppbyggande kraft . Kompositionen 
av kvittenfrö, björklöv, rödklöver, acerolafrukter, 
havtorn, macadamiaolja och gurkört reglerar hudens 
fuktbalans. Resultatet blir att torra ögonpartier slätas 
ut och förfinas och tidiga ålderstecken minskar. Tack 
vare värdefulla läkeväxtextrakt ger ögoncremen 

ögonområdet ny vitalitet. 
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Regenereringsvård

Regenerating  
Day Cream 

Complexion
utslätande ansiktsvård med mineralpigment  

och optiskt balanserande effekt 

Hudtyp
För mogen hy.

Vår Regenerating Day Cream Complexion ger en 
märkbart slät känsla på huden och fräschar upp 
din hudton med ljusreflekterande, lätt tonande 
mineralpigment . Cremen kan utjämna lätta 
pigmenteringar i ansiktet, mildra torrhetsrynkor 
och på så sätt skapa en levande och jämn hudbild. 
Kompositionen med vitaliserande extrakt av läkeväxter 
från rödklöver, livsblad och åkerfräken främjar hudens 
fuktighetsaktivering medan värdefulla vegetabiliska 
oljor från avokado och oliv skyddar, vårdar och stärker 

hudens förmåga till förnyelse.

Regenerating  
Day Cream 

 
uppstramande och uppbyggande,  

för mogen hy 

Hudtyp
För mogen hy.

Regenerating Day Cream ger en fräsch och smidig 
känsla. Den stimulerar hudens återuppbyggande kraft. 
Kompositionen av kalanchoe, rödklöver, åkerfräken, 
acerolafrukter, rosenblad, avokadoolja, hallonfröolja 
och sheasmör verkar samtidigt  skyddande, 
stabiliserande och uppbyggande. Regenerating Day 
Cream innehåller utvalda skatter från naturen som 

tillsammans ger huden dess återuppbyggande kraft. 
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Regenereringsvård

Regenerating  
Intensive Treatment

stärkande hudkur  
för mogen hy 

Hudtyp
För mogen hy med tendens till rynkor  
och försämrad regenereringsförmåga.

Regenerating Intensive Treatment är en aktiverande 
kur för hy med tendens till torrhet och rynkor. 
Sammansättningen med de vitaliserande ädelstenarna 
blå turmalin och bärnsten, guld, madonnalilja, 
läkemalva, ginkgooch olivblad, bidrottninggelé, 
naturligt termalvatten och hydrolat av sandelträ väcker 

hudens egen regenereringsförmåga. 

Regenerating Neck  
and Décolleté Cream 

uppstramande, reducerar fina torrhetslinjer,  
för mogen hy 

Hudtyp
För mogen hy.

Regenerating Neck and Décolleté Cream ger huden 
ny vitalitet. Den stimulerar hudens återuppbyggande 
kraft. Kompositionen av läkemalva, björklöv, rödklöver, 
macadamia- och arganolja vårdar intensivt och 
hjälper huden att behålla fukt. Regenerating Neck and 
Décolleté Cream förenar egenskaperna från värdefulla, 
naturliga ingredienser, absorberas snabbt och ger en 

uppstramad känsla. 
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Regenereringsvård

Intensive Treatment  
for Menopausal Skin

balanserande hudkur  
för hy under övergångsåldern 

Hudtyp
För mogen hy vid rodnader  

och pigmentförändringar.

Intensive Treatment for Menopausal Skin är 
en balanserande intensivkur för huden under 
övergångsåldern. Sammansättningen med rubin, 
silverhaltig argentit, munkpeppar, silverax, naturligt 
termalvatten och rosenvatten lugnar och stärker huden. 
Den hjälper till att tona ned de pigmentförändringar 

som kan uppstå i klimakteriet. 

Regenerating  
Hand Cream

uppstramande intensivvård  
som verkar fuktighetsaktiverande 

Hudtyp
För mogen hy.

Dr. Hauschka Regenerating Hand Cream ger lena och 
mjuka händer och skyddar effektivt mot miljöpåverkan –  
omedelbart och varaktigt. Kompositionen med 
näringsrik oliv- och avokadoolja samt smidigt 
kakaosmör hjälper huden att behålla fukt och 
elasticitet. Extrakt av läkeväxter som livskraftig 
rödklöver, kalanchoe och kvittenfrön främjar 
hudens fuktighetsaktiverande egenskaper. Hudens 
motståndskraft stärks ända ut i fingertopparna och vid 
regelbunden användning ökar dess regenererande kraft. 
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Regenereringsvård

Regenerating  
Body Cream 

uppstramande och återfuktande,  
för mogen hy 

Hudtyp
För mogen hy.

Regenerating Body Cream stimulerar hudens egen 
återuppbyggande kraft och ger en slät, uppstramad 
känsla. Den har en härlig doft av ros och apelsin och 
en bas av ädla träslag och vanilj som skämmer bort 
sinnena. Kompositionen av candelillavax, ros, rödklöver, 
åkerfräken, läkemalva, björklöv, jojoba- och mandelolja 
ökar hudens elasticitet. De värdefulla växtextrakten 

bevarar och reglerar hudens fuktbalans. 
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Utstrålning och livfullhet är vår definition av 
skönhet. Därför respekterar och understryker 
makeupen från Dr. Hauschka din individualitet.

Våra makeup-produkter satsar på naturliga, 
mineraliska pigment som optiskt smälter 
samman med din egen hudton. På så sätt verkar 
kraftfulla färger alltid vara livliga, inte påsatta. 

Den mångfacetterade färgvärlden på makeup 
från Dr. Hauschka har utvecklats i samarbete med 
professionella makeup-artister.



86 Concealer 

Mjukare utjämning: Med ökad täckkraft döljs 
ojämnheter på ett tillförlitligt sätt. Receptet förenar 
mineralpigment med extrakt från läkeväxter, särskilt 
från ringblommor och sheasmör, som lämnar en 

behaglig känsla på huden. 

Foundation 

Vårdande grund och naturlig lyster för varje hud: 
Livligt lätt till genomsnittlig täckkraft ger hyn ett 
jämnt utseende. Receptet med mineralpigment och 
extrakt från läkeväxter, särskilt från granatäpple 
samt makadamia- och kokosnötolja bevarar hudens 

fuktighetshalt och skyddar från miljöpåverkan. 

*Färgerna 06 och 07distribueras inte i alla länder. Hudton

01 macadamia 

02 almond 

03 chestnut 

04 hazelnut 

05 nutmeg 

06 walnut* 

07 pecan* 

01 macadamia 

02 chestnut 

03 nutmeg 
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Hudton

Loose  
Powder

Luftigare fenomen: Det finaste pudret fixerar skirt 
makeupen och mattar hyn långvarigt. Det luftigt 
mjuka receptet med mineralpigment och extrakt av 
läkeväxter, särskilt trollhassel och siden, skyddar och 

ger en sammetslen hudkänsla utan att torka ut. 

Light Reflecting  
Concealer

Upplysande: Trötta skuggor mildras med naturliga 
ljusreflexer. Receptet med mineralpigment och extrakt 
från läkeväxter, särskilt från getväppling och mandelolja 

lämpar sig för känsliga hudpartier. 

00 translucent 00 translucent 



88 Colour Correcting  
Powder

Jämn hudfräschör: Med en sammansättning av 
utvalda färgnyanser mildrar Colour Correcting Powder 
rodnader, ljusar upp skuggor och ger en fräsch hy. 
Den vårdande kombinationen med mineralpigment 
och extrakt från läkeväxter, särskilt getväppling och 

trollhassel ger en jämn hy. 

Compact  
Powder

Sammetslen följeslagare: Loose Powder mattar huden 
naturligt och gör så att hyn ser jämnare ut. Receptet 
med mineralpigment och extrakt av läkeväxter, särskilt 
av trollhassel samt sidenpulver ger huden en silkeslen 

sammetsliknande känsla. 

Hudton

01 macadamia 

02 chestnut 

03 nutmeg 

00 translucent
 



89

Hudton

Blush  
Duo

Stråla förtrollande: Detta tvåfärgade rougepuder formar 
ansiktet och betonar kinderna. Sammansättningen 
med mineralpigment och extrakt från läkeväxter, 
särskilt salvia och trollhassel, sätter vårdande accenter 

på kinderna. 

Bronzing  
Powder

Som kysst av solen: Det finaste pudret ger hyn 
transparent brun färg – för en naturligt återvunnen 
utstrålning. Det soliga receptet med mineralpigment 
och extrakt av läkeväxter, särskilt trollhassel och salvia, 

skyddar och vårdar huden.

01 bronze 01 soft apricot

 
02 dewy peach 

 
03 sun-kissed nectarine
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Definer nude

Som stjärnor: Den ljusa, hudfärgade tonen får ögonen 
att stråla och verka större. Det mjuka receptet med 
mineralpigment och extrakt av läkeväxter, särskilt 
getväppling samt kvittenvax och sheasmör, vårdar 

mjukt ögonpartiet. 

Eye 
Definer

Unika uttrycksformer: Det mjuka stiftets yta framhäver 
smidigt ögonens individuella skönhet. Det mjuka 
receptet med mineralpigment och extrakt av läkeväxter, 
särskilt getväppling, samt kvittenvax och sheasmör, 

vårdar ögonpartiet mjukt. 

Ögon

01 black 

02 brown 

03 blue 

04 green 

05 taupe 

06 plum 

00 nude 
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Skinande ögon: intensivare färg,  glänsande 
ö g o n s k u g g o r  –  a l l  ö g o n m a k e u p  s t r å l a r. 
Sammansättning med mineralpigment och extrakt 
från läkeväxter, särskilt svart te och siden, vårdar den 

ömtåliga huden runt ögonen. 

Eyeshadow  
Trio

Harmoniska färgnyanser, lysande ljusreflexer 
och naturliga konturer – för gnistrande ögon. 
Sammansättning med mineralpigment och extrakt 
från läkeväxter, särskilt svart te och siden. Vårdar den 

ömtåliga huden runt ögonen. 

Ögon

01 alabaster 

02 lapis lazuli 

03 rubellite 

04 verdelite 

05 amber 

01 sapphire 

02 jade

 

03 ametrine 

04 sunstone
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Palette

Vackra ögon: Den sammetslena, matta färgen ger 
ögonen djup och ögonbrynen uttryck och skönhet. 
Sammansättningen med mineralpigment och extrakt 
från läkeväxter, särskilt svart te samt sidenpulver, vårdar 

den ömtåliga huden runt ögonen. 

Ögon

Liquid  
Eyeliner

Trolla fram exakta linjer. Sammansättning med 
mineralpigment och extrakt från läkeväxter, för det 

känsliga området kring ögonen. 

01 black 

02 brown 

01 stone 
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Ögon

Volume  
Mascara

Större ögon: Denna mascara gör ögonfransarna 
energiskt tätare och ger voluminösa ögon. Receptet 
med mineralpigment och extrakt från läkeväxter, 
särskilt av kvittenfrön samt siden- och kandelillavax, 

omsluter varje enskild frans. 

Defining  
Mascara

Uttrycksstyrka: Denna mascara täcker och definierar 
varje enskild frans – för en naturligt uttrycksfull 
blick. Receptet med mineralpigment och extrakt från 
läkeväxter, särskilt ögontröst och bivax, skyddar de 

finaste ögonfransarna.

01 black 

02 brown 

03 blue 

01 black 

02 brown 

03 plum 
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Gel

Välformade: Den naturligt transparenta gelen formar 
och fixerar ögonfransar och ögonbryn för en intensivare 
mascara-effekt. Receptet med extrakt av läkeväxter, 
särskilt av neemblad och ögontröst, vårdar dina 

ögonfransar och ögonbryn. 

Ögon

00 translucent 
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Liner

Konturkännare: Tack vare det särskilda receptet glider 
den mjukt över läpparna och drar exakta och jämna 
konturer. Receptet med mineralpigment och extrakt 
av läkeväxter, särskilt trollhassel samt jojobaolja och 

rosenvax vårdar läppområdet. 

Lip Line  
Definer

Effektfullt inramade: Den bildar en osynlig, vårdande 
barriär så att läppstift och läppglans inte kladdar eller 
smetas ut. Receptet med extrakt av läkeväxter, särskilt 
trollhassel samt sheasmör och rosenvax, vårdar 

läppområdet.

Läppar

01 tulipwood 

02 red heart 

03 mahogany 

04 cumaru 

05 sandalwood  

00 translucent 



96 Lipstick  

Läpphemlighet: intensiv färg, mjukare glans. Vårdande 
med mineralpigment och extrakt av läkeväxter, särskilt 

av rosenblad; med mandelolja och karnaubavax. 

Sheer  
Lipstick

Lätt läpplycka: krämig textur, lätt skimmer. Med 
mineralpigment och extrakt av läkeväxter som nypon 
samt arganolja och bivax – för mjuka, smidiga läppar. 

Läppar

01 rosebay 

02 mandevilla 

03 camellia 

04 busylizzy 

05 fuchsia 

06 azalea 

07 orpine 

08 hollyhock 

09 chessflower 

10 dahlia 

11 amaryllis 

12 paeony 

13 bromelia 

14 caralluma 

15 bee orchid 

16 pimpernel 

17 geum 

18 fire lily 

01 majalis 

02 rosanna 

03 muskrose 

04 florentina 

05 zambra 

06 aprikola 
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Läppar

Lip  
Gloss

Strålande läppar: Lip Gloss ger en smidig läppkänsla och 
briljant färgglans. Med mineralpigment och extrakt av 
läkeväxter, särskilt getväppling samt mangosmör och 
havtornsolja. Bevarar fuktigheten och sörjer för smidiga 

läppar. 

Lip Gloss  
radiance

Briljant kysst: Detta smidigt lätta läppglans ger läpparna 
en transparent, skimrande glans. Med mineralpigment 
och läkeväxtextrakt, särskilt av getväppling samt 
mangosmör. Bevarar fuktigheten och gör läpparna 

smidiga.

01 bush plum 

02 raspberry 

03 blackberry 

04 goji 

05 cornelian 

06 tamarillo 

00 radiance 





99Kroppsvård
Vid utvecklingen av Dr. Hauschkas kroppsvård 
tar vi hänsyn till hela människan och alla  
dess behov. Det handlar om att stötta kroppen 
under dess egen aktivitet med stärkande och 
balanserande impulser och därmed hjälpa  
den att komma i balans.

Varje Produkt – oavsett om det är en lotion, olja,  
kräm eller ett puder – har en helt egen karaktär.  
En viktig fråga om vår kroppsvård är att ta fasta på 
och bibehålla kroppens egen värmerytm.  

Den stöder värmebildning, centrerar värmen eller 
låter den flöda. Kroppsvården från Dr. Hauschka ger 
dig många möjligheter att vara varsam mot dig själv.
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Dusch | Bad

Lemon Lemongrass  
Vitalising  

Body Wash 
uppfriskande badolja  

fräschar upp och stimulerar 

Den fräscha doften av solmogna citroner och exotiskt 
citrongräs väcker sinnena till liv. Badoljan vårdar huden 
mjukt med solrosoljan, medan citron och citrongräs 
aktiverar med sin uppfräschande effekt. Starta dagen 

full av ny energi. 

Shower  
Cream 

Skonsamt vårdande dusch,  
med citron och citrongräs

Kompositionen av högkvalitativa naturliga ingredienser 
med rena eteriska oljor förenar skonsam vård med 
sprudlande fräschör. Skyddande extrakt av kvittenfrön 
aktiverar hudens naturliga kraft. Milda vegetabiliska 
tensider rengör särskilt milt, utsökta oljor ger huden 
en extra portion vård. Doften av citron och citrongräs 

är uppfriskande och full av lätthet.
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Bad

Rose Nurturing  
Bath Essence 

harmoniserande badolja  
ger en känsla av välbefinnande 

Rosenvatten, eterisk rosenolja och extrakt av rosenblad 
ger produkten dess unika kvalitet och framhäver 
rosens sanna karaktär: mild, sensuell och samtidigt 
fullkomligt storslagen. Den harmoniserande badoljan 
är som balsam för själen och berikar dina sinnen. 
Kompositionen med mandel-och jojobaolja gör huden 

mjuk och smidig. 

Moor Lavender 
Calming  

Bath Essence 
lugnande badolja  

skyddar och vårdar 

I centrum för denna fint avstämda komposition, 
med extrakt av hästkastanj och åkerfräken, finns ett 
torvextrakt som har genomgått en speciell rytmisk 
process. Det ger ett omslutande skydd speciellt i 
kombination med det varma vattnet. Mandel- och 
avokadoolja vårdar samtidigt huden och gör den mjuk. 
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Bad

Spruce Warming  
Bath Essence

värmande badolja  
uppfriskande och avkopplande 

Speciellt under den kalla årstiden är denna badolja 
ovärderlig. Den värmer intensivt och långvarigt på 
djupet. Doften lugnar och öppnar upp luftvägarna. 
I kombination med jojobaoljan får badet en mjukt 
vårdande effekt på huden. En njutning när det är kallt 

och blåsigt ute. 

Sage Purifying  
Bath Essence

reglerande badolja  
både värmer och piggar upp 

Med ett urval av eteriska oljor verkar badoljan 
värmande och förebygger frusenhet – mycket 
välgörande under den kalla årstiden. Sage Purifying 
Bath Essence verkar uppfriskande och deodoriserande 
efter sport och motion. Fotbad med Sage Purifying 
Bath Essence ger nytt liv åt trötta fötter. Dessutom 
stärker Sage Purifying Bath Essence vården av den 

orena huden. Tillgänglig från oktober till april. 
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Hårvård

Nourishing  
Hair Conditioner

gör håret mjukt och smidigt

Jojoba- och macadamianötolja ger håret en jämn 
struktur. Uppbyggande örtextrakt från malva, ek och 
nässla återfuktar och stärker hår och hårbotten. Vete- 
och mjölkprotein ger skydd, elasticitet och volym. 
Resultatet blir ett silkeslent, hanterbart hår med lyster 

och spänst. 
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Hårvård

Revitalising  
Hair & Scalp Tonic

uppfriskande hårvatten,  
stärker hår och hårbotten 

Revitalising Hair & Scalp Tonic ger håret ny glans och 
naturlig fyllighet. Kompositionen av neem, brännässla, 
björk, arnika, hästkastanj och kardborre stärker håret 
och vårdar hårbotten. Vid mjällbildning och för hög 
fettproduktion har Revitalising Hair & Scalp Tonic en 
normaliserande effekt. Den gör även tunt och fint  

hår fylligare. 

Strengthening  
Hair Treatment

stärkande intensivvård,  
ger styrka och glans 

Strenghtening Hair Treatment ger håret ny glans, 
vitalitet och smidighet. För torrt, slitet och glanslöst 
hår med kluvna hårtoppar verkar den intensivt och 
återuppbyggande. Rekommenderas vid irriterad 
hårbotten och permanentat eller färgat hår liksom 
hår som utsatts för intensiv hårstyling eller sol. 
Kompositionen av neem, kamomill, vetegroddsolja 
och rosmarin stärker håret och gör det lättkammat. 
Strengthening Hair Treatment tar vara på de 
vitaliserande krafterna från utsökta extrakt ur läkeörter 

och ger håret nytt liv.
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 Deodorant

Rose  
Deodorant

effektiv och skonsam 

Att veta att vi är redo att möta dagens utmaningar med 
ett leende ger en känsla av lugn och harmoni. I Rose 
Deodorant använder vi omsorgsfullt kombinerade 
ingredienser med en milt svetthämmande och 
vårdande effekt. Rosenvatten ger till exempel en elegant 
och skir doft samtidigt som en essens av daggkåpa 
hjälper till att reglera perspirationen. Eterisk rosenolja 
och jojobaolja av hög kvalitet gör att huden kan se fram 
emot en alldeles speciell vård. Vår alkoholfattiga roll-on 
är skonsam mot huden och passar bra till normal och 
känslig hud. Den verkar harmoniserande och innehåller 
inte porsammandragande aluminiumklorid. Ger inte 

fläckar på kläderna. 

Sage Mint  
Deodorant

långtidsverkande och fräsch 

Oavsett om vi anstränger oss fysiskt eller mentalt är 
det livsviktigt att svettas. För det första reglerar svetten 
vår kroppstemperatur, för det andra transporterar den 
bort orenheter från ämnesomsättningen på huden. 
Sage Mint Deodorant innehåller essenser från salvia 
och trollhassel, två naturligt verksamma ingredienser 
som har en antibakteriell och sammandragande verkan. 
Det svetthämmande samspelet mellan doften av mynta 
och salvians naturliga örtdoft gör att du kan känna dig 
fräsch länge. Vår alkoholfattiga roll-on innehåller inte 
porsammandragande aluminiumklorid. Den är mycket 

skonsam mot huden och ger inte fläckar på kläderna. 
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Lotion

Lemon Lemongrass 
Vitalising Body Milk

uppfriskande kroppslotion,  
ger ny vitalitet 

Den rena, fräscha doften i Lemon Lemongrass Vitalising 
Body Milk väcker sinnena och ger ny vitalitet. Den 
uppfriskande kroppslotionen absorberas snabbt och 
är ett idealiskt komplement till en hälsosam livsstil. 
Den innehåller citrongräs och eterisk citronolja som 
stramar upp kombinerat med extrakt av strukturerande 
åkerfräken och stärkande salvia. Kvittenextrakt bevarar 

hudens fuktighet och jojoba- och olivolja vårdar. 

Quince Hydrating 
Body Milk

fuktgivande kroppslotion,  
verkar uppfräschande 

Den lätta doften av kvitten i Quince Hydrating Body 
Milk är en diskret doft som verkar uppfräschande hela 
dagen. Den fuktgivande kroppslotionen har också en 
stabiliserande och strukturerande effekt på huden. 
Kvitten som finns i Quince Hydrating Body Milk i form 
av extrakt från kvittenkärnor har en naturlig förmåga att 
reglera fuktbalansen. Kroppslotionen med värdefulla 
oljor tillför fukt och främjar hudens fuktbalans. Extrakt 
av slånblom och stärkande salvia hjälper huden att 

återfå sin naturliga balans. 



10
8

Lotion

Lavender Sandalwood 
Calming Body Cream 

lugnande kroppslotion,  
skänker ro och avkoppling 

Lavender Sandalwood Calming Body Cream är en 
kroppslotion med en väl avvägd komposition där 
elegant lavendel och en sammetslen varm not av 
sandelträ skänker ro och avkoppling. Kroppslotionens 
lugnande verkan hjälper huden att återfå sin 
naturliga balans. Balanserande extrakt av citronmeliss 
och harsyra verkar harmoniserande, fina oljor av 
macadamianöt, aprikoskärnor och avokado stärker 

huden. Huden känns silkeslen, mjuk och smidig. 

Rose Nurturing  
Body Cream 

vårdande och harmoniserande kroppslotion,  
ger en känsla av välbefinnande 

Rose Nurturing Body Cream ger värme och 
välbefinnande med sin härliga doft av ros och en 
basnot av sammetslent ädelträ. Den rika och krämiga 
kroppslotionen stimulerar och stärker huden. Rosenvax, 
eterisk rosolja och dyrbara extrakt av nyponros och 
rosenblad återställer hudens balans. Sheasmör från 
Dr. Hauschkas ekologiska odlingsprojekt i Burkina Faso 
kombinerat med mandel-och jojobaolja vårdar intensivt. 

Huden blir silkeslen och mjuk. 
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Lotion

Almond Soothing 
Body Cream

rik kroppslotion,  
lugnar och balanserar 

Almond Soothing Body Cream med den mjuka, 
blommiga doften av mandelblom och den varma, 
sinnliga tonen från mandelfrukt ger intensiv vård 
hela dagen. Olja som pressats av mandelkärnor 
tillsammans med extrakt från lugnande johannesört 
och balanserande getväppling ger liv till torr och 
känslig hud. Extrakt av kvitten och läkemalva reglerar 
hudens fuktbalans och får den att kännas smidig igen. 

After  
Sun 

vårdande kroppslotion,  
bevarar solbrännan längre 

Huden kan kännas uttorkad och ansträngd efter en 
dag i solen. After Sun är en rik, svalkande kroppslotion 
som hjälper huden att återhämta sig och bevara 
solbrännan. Den är berikad med extrakt av isört som 
har en lugnande effekt på huden. Innehåller även 
morot och nypon, ringblomma och getväppling samt 
fuktighetsrika extrakt av kvittenkärnor. Mandelolja, 
sheasmör och rosenvax är intensivt vårdande och 

fuktbevarande. 
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Puder

Silk Body  
Powder

vårdande, lyxigt allroundpuder för ansikte,  
hår och kropp 

Silk Body Powder vårdar huden och gör den mjuk och 
len. Kompositionen av äkta pulveriserat silke, berikat 
med extrakt av läkeörterna salvia, gentiana och 
ekbark, har en lätt svetthämmande verkan på huden. 
Den naturliga hudfloran stabiliseras. Huden får en 
sammetslen finish och särskilt känslig hud skyddas 

även på ett milt och skonsamt sätt. 
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Kroppsolja

Blackthorn  
Toning Body Oil

stärkande kroppsolja,  
gör huden smidig 

En elastisk och smidig hud vill väl alla ha. Blackthorn 
Toning Body Oil är en stärkande och värmande produkt 
för hela familjen. Kroppsoljan har visat sig mycket 
användbar även under graviditet när det är extra viktigt 
att hålla huden elastisk för att slippa hudbristningar. 
Kompositionen av läkeväxtextrakt från slånblom och 
stärkande björklöv, johannesörtsolja och jojobaolja 
främjar hudens elasticitet och spänst. Kroppsoljans 
olika växtkomponenter får mogna tillsammans med 
ekologisk solrosolja i en vecka genom en speciell 
process. Under denna process värms blandningen upp 
till kroppstemperatur, 37 °C. Morgon och kväll blandar 
WALA-medarbetare komponenterna försiktigt, så att 

läkeväxternas kraft överförs till oljan. 

Lemon Lemongrass 
Vitalising Body Oil 

uppfriskande kroppsolja,  
stramar upp huden 

Ibland saknar huden styrka och spänst. Lemon 
Lemongrass Vitalising Body Oil berikar och stramar 
upp. Här förenas den aktiverande doften av naturliga 
eteriska oljor med vårdande och stärkande oljor 
och växtextrakt. Kroppsoljans olika hudstärkande 
komponenter som citrongräsblad, mistel, åkerfräken 
och citronskal får mogna i sin egen rytm tillsammans 
med ekologisk solrosolja i en vecka. Under denna 
process värms blandningen upp till kroppstemperatur, 
37 °C. Morgon och kväll blandar WALA-medarbetare 
komponenterna försiktigt, så att läkeväxternas kraft 

överförs till oljan. 
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Kroppsolja

Rose Nurturing  
Body Oil 

harmoniserande och vårdande kroppsolja,  
ger välbefinnande 

Det finns stunder då vi behöver tillskott av harmoni 
och styrka. Då kommer Rose Nurturing Body Oil 
väl till pass. Kompositionen av eterisk rosolja och 
fuktighetsbevarande jojobaolja skapar en balanserande 
och harmoniserande kroppsolja, som gör huden smidig. 
Torkade blomknoppar från den värdefulla damascener-
rosen får mogna i sin egen rytm under en vecka 
tillsammans med ekologisk solrosolja. Under denna 
process värms bland-ningen upp till kroppstemperatur, 
37 °C. Morgon och kväll blandar Wala- medarbetare 
komponenterna försiktigt, så att läkeväxternas kraft 

överförs till oljan.

Moor Lavender 
Calming Body Oil 

lugnande kroppsolja,  
skyddar och omsluter huden 

Låt dig och din hud omslutas av skyddande Moor 
Lavender Calming Body Oil och känn hur kraften 
kommer åter. Kompositionen är baserad på torvextrakt 
som framställs med Dr. Hauschkas rytm i ljus och 
mörker, vila och rörelse. I kombination med åkerfräken 
och hästkastanj får det värdefulla extraktet mogna 
ostört under flera veckor. Stillastående processer i 
torven väcks till nytt liv, värme och rörelse uppstår. 
Detta torvextrakt stimulerar inre rörlighet och värme 
och ger dig styrkan att gå ut i världen och upptäcka 
de egna gränserna på nytt. Moor Lavender Calming 
Body Oil skänker styrka kyliga och mödofyllda dagar, 
omsluter huden varsamt och aktiverar din inre vitalitet. 
Berikad med naturlig, eterisk lavendelolja aktiverar och 

renar kompositionen dina sinnen. 
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Kroppsolja

Birch Arnica 
Energising Body Oil 

stimulerande kroppsolja  
efter träning 

Efter träning vill huden tas om hand. Birch Arnica 
Energising Body Oil verkar uppfriskande med sin 
mintaktiga citrusdoft. Jojobaolja hjälper till att bevara 
hudens naturliga fuktbalans. Huden blir mjuk och 
smidig. Sammansättningen av läkeväxtextrakt aktiverar 
hudens ämnesomsättning och värmer spända muskler 
och trötta leder. Kroppsoljans olika hudstärkande 
komponenter som björklöv och arnika, kardborre och 
brännässla får mogna i sin egen rytm tillsammans 
med ekologisk solrosolja i en vecka. Under denna 
process värms blandningen upp till kroppstemperatur, 
37 °C. Morgon och kväll blandar WALA-medarbetare 
komponenterna försiktigt, så att läkeväxternas kraft 

överförs till oljan. 
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Handvård

Hydrating  
Hand Cream 

den vårdande effekten varar länge,  
absorberas snabbt 

Hydrating Hand Cream skämmer bort och skyddar 
händerna var je dag. Kompositionen av den 
vitaliserande kraften från slånbärsblom och getväppling 
samt det värdefulla bivaxet och vetegroddsolja verkar 
fuktighetsbevarande och ger huden en märkbar 

smidighet när händerna känns torra och nariga. 



11
5

Handvård

Neem Nail  
& Cuticle Pen 

stärkande för naglar  
och nagelband 

Neem Nail & Cuticle Pen är perfekt att ha med sig 
under dagen. Ekonomiskt, inget spill – du kan vårda 
naglarna var du än är. Stärkande och vårdande.  

Tre ersättningsspetsar medföljer. 

Neem Nail  
& Cuticle Oil 

stärkande för naglar  
och nagelband 

Neem Nail & Cuticle Oil ger friska och välvårdade naglar. 
Den intensivverkande formulan ger naglarna styrka och 
elasticitet. Kompositionen av neem, getväppling och 
kamomill bygger upp den naturliga nagelstrukturen 
och skyddar känsliga, spruckna nagelband. De stärkta 
naglarna växer sedan bättre. Verkar välgörande vid 

nagelsvamp. 
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Fotvård

Hydrating  
Foot Cream 

uppfräschande,  
för torra fötter 

Hydrating Foot Cream passar för daglig vård för trötta 
och torra fötter. Även för stimulerande fotmassage. 
Fotcremen är fyllig och tas snabbt upp av huden, ger 

aktiv vård och återfuktar torra fötter. 
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Fotvård

Deodorising  
Foot Cream 

binder fukt, fräschar upp  
och omsluter fötterna 

Den deodoriserande fotkrämen piggar upp dina fötter 
och främjar en frisk hudmiljö. Siden och risstärkelse 
binder omedelbart och hållbart överflödig fukt. 
De omsluter fötterna som ett fint puderlager och 
förhindrar skav och tryckställen. Kompositionen av 
eterisk rosmarinolja, salvia och äkta gullris verkar 
reglerande och uppfriskande för fötterna och motverkar 

överdriven svettning och otrevlig lukt. 

Revitalising  
Leg & Arm Tonic

uppfriskande och lindrande  
för trötta ben 

Revitalising Leg & Arm Tonic är en stärkande produkt för 
daglig användning. Den verkar både förebyggande och 
välgörande vid svullna och trötta ben. Kompositionen 
av gurkört, rosmarin och ricinolja aktiverar och livar 
upp huden och skyddar den mot uttorkning. Den som 
sitter eller står mycket i vardagen upplever att benen får 
ny energi, liksom orkeslösa armar får kraften tillbaka 
med hjälp av Revitalising Leg & Arm Tonic. Perfekt även 

före och efter träning. 
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9Medicinsk vård

På grund av dess skyddande och balanserande 
effekt tillhandahåller produkterna från 
Dr. Hauschka Med mer än en normal vård. 
De arbetar förebyggande samtidigt som 
de stabiliserar. Dr. Hauschka Med omfattar 
produkter för mycket torr eller neurodermitisk 
hud, för läppar som är benägna att få blåsor,  
för att skydda tänderna och för en hälsosam 
flora i munnen.

Alla produkter från Dr. Hauschka Med är framtagna 
enligt den senaste vetenskapliga kunskapen i 
samarbete med läkare, kosmetologer, test- och 
forskningsinstitut. Vetenskapliga studier visar deras 

effektivitet. WALA Heilmittel GmbH:s erfarenhet under 
mer än 80 år bildar den kompetenta basen för dessa. 
Under deras tak tillverkas såväl WALA-naturläkemedel 
som Dr. Hauschka och Dr. Hauschka Med.
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Hud

Ice Plant  
Body Care Lotion 

för den dagliga kroppsvården  
mycket torr, flagnande hy

stärker huden  
även vid neurodermit

Ice Plant Body Care Lotion är utvecklad för daglig vård 
av torr hud som stramar och har en tendens till att 
flagna. Stärker hudens naturliga barriärfunktion och 

ger en skön, vårdade hudkänsla.

 › minskar känslan av stramhet 
 › stärker hudens naturliga barriärfunktion 

 › absorberas snabbt och lämnar ingen fet hinna 

Ice Plant  
Face Cream 

för den dagliga ansiktsvården  
mycket torr, flagnande hy

stärker huden  
även vid neurodermit

Med Ice Plant Face Cream applicerar du inte bara 
en innehållsrik komposition som stödjer din hud 
på ett specifikt sätt. Du känner också att cremen ger 

grundläggande vård och effekten känns direkt.

 › minskar känslan av stramhet 
 › stärker hudens naturliga barriärfunktion 

 › absorberas snabbt och lämnar ingen fet hinna 
 › med olja från vit vallmo för den  

känsliga ansiktshuden 
 › lämplig att använda som underlag för makeup 
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Hud

Acute Care  
Potentilla 

för partiell vård  
rodnande, irriterad, kliande hud

lugnar huden  
vid neurodermit 

Det kan börja som en lätt rodnad som kliar lite, men 
utvecklas med tiden till en nästan outhärdlig klåda. 
Mycket torra hudpartier som inte läker av sig själva 
behöver särskild vård. Acute Care Potentilla hjälper 

huden att återfå sin naturliga balans. 

 › känns extra skön vid problem av mer akut karaktär 
 › hjälper huden att återfå sin naturliga balans 

Intensive  
Ice Plant Cream 

för partiell vård  
mycket torr, kliande hud

stabiliserar huden  
även vid neurodermit 

Många upplever perioder när huden blir extra torr, 
särskilt på ställen som ansiktet, armvecken eller 
knävecken. Intensive Ice Plant Cream vårdar huden 
intensivt under extra torra perioder. Huden får hjälp 

att återfå sin naturliga balans.

 › minskar känslan av stramhet 
 › hjälper till att reglera särskilt torr hud 

 › stabiliserar hudens naturliga barriärfunktion 
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Läppar | Tänder

Labimint Acute  
Lip Care 

vid spända,  
irriterade läppar

Labimint Acute Lip Care utgörs av den värdefulla, 
nypressade saften från ringblomma (calendula) och 
röd solhatt (echinacea). De båda läkeväxterna är kända 
för sina antiinflammatoriska och återuppbyggande 
egenskaper. De kompletteras med vårdande jojobaolja, 

salviaextrakt och kylande pepparmynta.

 › svalkar spända och stickande läppar 
 › ger sammetslena läppar 

Fortifying Mint 
Toothpaste 

stärker tandköttet  
skyddar effektivt mot inflammationer 

Friskt tandkött och bra munhygien är a och o för friska 
tänder. Därför är det viktigt att stabilisera bakteriefloran 
i munnen för att förhindra att skadliga bakterier 
får en grogrund och kan växa till sig. Regelbunden 
tandborstning hjälper till att förhindra uppkomsten 
av plack. Tandcremen är utvecklad i samarbete med 
tandläkare och innehåller inga tillsatta fluorider  

eller tensider. 

 › avlägsnar plack vid regelbunden användning 
 › extrakt från hästkastanj stärker tandköttet 

 › främjar en hälsosam bakterieflora i munnen 
 › naturliga eteriska oljor med rengörande egenskaper 

hjälper till att bibehålla  
en fräsch andedräkt 

 › inga tillsatta fluorider eller tensider
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Tänder

Sage  
Mouthwash 

stärker tandköttet  
och gör det fastare

ger en frisk andedräkt

Dr. Hauschkas Sage Mouthwash stöder effektivt 
tandrengöringen och ger den säkra känslan av frisk 
andedräkt. Munvattnet säkerställer också hygienen 

där tandborsten och tandtråden inte når. 

 › extrakt från rataniarot, myrra och  
blodrot stärker tandköttet 

 › extrakt från salvia, ringblomma och  
läkemalva stabiliserar och lugnar 

 › de rengörande naturliga eteriska oljorna  
hjälper till att bibehålla en fräsch andedräkt 

 › inga tillsatta fluorider eller tensider 

Sensitive Saltwater 
Toothpaste

skonsam rengöring vid  
känsliga tänder

mentolfri

Känsliga tänder med blottade tandhalsar kräver speciell 
omvårdnad. De måste rengöras varsamt för att undvika 
ytterligare slitage, men samtidigt tillräckligt effektivt 
för att hålla dem friska. Detta för att rena tänder, friskt 
tandkött och stärkta slemhinnor är det bästa skyddet 
mot plack och problem med tandköttet. Tandcremen 
är utvecklad i samarbete med tandläkare och innehåller 

inga tillsatta fluorider eller tensider. 

 › rengör känsliga tänder med blottade  
tandhalsar skonsamt men effektivt 

 › avlägsnar plack vid regelbunden användning 
 › naturliga eteriska oljor med rengörande egenskaper 

hjälper till att bibehålla  
en fräsch andedräkt 

 › trollhassel stärker slemhinnorna i munnen 
 › inga tillsatta fluorider eller tensider
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Den som bokar en ansiktsbehandling hos oss får 
alltid ett fotbad först. Precis som mycket annat 
hos Dr. Hauschka är detta inte riktigt normalt. 
Får dock ner de framtunga människorna på jorden 
igen. Och framför allt: till sig själva.

Under våra mångsidiga behandlingar berör vi dig inte 
bara med mjuka händer. Utan även med fina penslar. 
Skräddarsytt för din hudtyp och en naturkosmetolog 
förmedlar med våra vårdprodukter från Dr. Hauschka, 

vad vi har lärt oss av Elisabeth Sigmund: värdet av 
djupare avkoppling och effektiva impulser. Därefter 
blir din hy nästan vacker av sig själv.
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6 Lyxig 

ansiktsbehandling 
 

En stund av omsorg,  
för avkoppling och ny energi

Ge dig själv eller någon kär person en alldeles speciell 
gåva. Förutom den kompletta ansiktsbehandlingen, 
löses spänningar i nacke och rygg upp. Kropp, sinne 
och själ får aktiverande impulser, avspänning och nya 

energier. Slut ögonen och kom tillbaka till dig själv.

135 min.* | Fotbad; strykning av rygg; strykning av ben 
och fötter; utslätning av håret, avspänning för hals 
och nackmuskulatur; strykning av armar och händer; 
rengörande, stärkande; ansiktsångbad, rengöringsmask; 
lymfstimulering; kur, mask; strykning av dekolletage; 
varma nack- och axelkompresser; dagvård/nattvård; på 
förfrågan: rensning, ögonbrynskorrigering, färgning av 

ögonfransar, makeup
*Rekommenderad behandlingstid.

Klassisk 
ansiktsbehandling 

enligt Elisabeth 
Sigmund

Beröringens konst,  
ger lätthet och inre balans 

Den klassiska ansiktsbehandlingen är enastående. 
Denna metod enligt Elisabeth Sigmund, en av 
grundarna till Dr. Hauschka Kosmetik, respekterar de 
naturliga rytmerna och stödjer hudens funktioner. 
Njut av de mjuka penseldragen, avslappnande masker, 
doftande kompresser och intensiv vård. Lugnande, 
frigörande och otroligt välgörande. Ha förtroende för 
den kunskap som Dr. Hauschka Kosmetik besitter och 

upplev känslan av lätthet och inre balans.

120 min.* | Fotbad; strykning av ben och fötter; 
utslätning av håret , avspänning för hals och 
nackmuskulatur; strykning av armar och händer; 
rengörande, stärkande; ansiktsångbad, rengöringsmask; 
lymfstimulering; kur, mask; strykning av dekolletage; 
varma nack- och axelkompresser; dagvård/nattvård; på 
förfrågan: rensning, ögonbrynskorrigering, färgning av 

ögonfransar, makeup
*Rekommenderad behandlingstid.

Ansiktsbehandlingar 
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7Avslappnande 

ansiktsbehandling 
 

Lämna vardagsstressen  
bakom dig

Andas lugnt, skön värme, en trygghetskänsla. Denna 
välgörande ansiktsbehandling får dig att hitta dig 
själv igen. Lämna vardagsstressen bakom dig: Den 
utförs med händer och mjuka penslar och stimulerar 
lymfsystemets mjuka och rytmiska rörelser. Effektiva 
produkter ger dig extra hjälp. Rogivande kurer och 
masker avrundar vården. Välkommen i ditt helt 

personliga tempo.

90 min.* | Fotbad; utslätning av håret, avspänning 
för hals och nackmuskulatur; rengörande, stärkande; 
lymfstimulering; kur, mask; strykning av dekolletage; 
varma nack- och axelkompresser; dagvård/nattvård; 

på förfrågan: makeup
*Rekommenderad behandlingstid.

Vitaliserande 
ansiktsbehandling 

 

Ger frisk energi  
och låter huden andas 

Som en dag vid havet, som en promenad i parken: 
Med denna vitaliserande behandling ger du din hud 
en extra portion kraft. En rengörande mask får den att 
andas igen, mjuka frigörande strykningar och doftande 
kompresser skänker frisk energi. Njut av resultatet: 
strålande vacker hy och ny vitalitet från topp till tå.  

Är idealisk under övergången mellan årstiderna.

105 min.* | Fotbad; utslätning av håret, avspänning 
för hals och nackmuskulatur; rengörande, stärkande; 
ansiktsångbad, rengöringsmask; lymfstimulering; 
kur, mask; strykning av dekolletage; varma nack- och 
axelkompresser; dagvård/nattvård; på förfrågan: 
rensning, ögonbrynskorrigering, färgning av 

ögonfransar, makeup
*Rekommenderad behandlingstid.

Ansiktsbehandlingar 
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”En timmes tid  
för mig”

En gåva till dig själv,  
avkopplande och vitaliserande 

Längtar du efter en avstressande vård? Efter en 
vitaliserande kur? Efter den lugnande doften av 
lavendel eller det fräscha citrongräset? Även om du 
har dåligt med tid: Denna timme tillhör bara dig. Njut 
av de mjuka strykningarna av ansikte och dekolletage, 
kurer, masker och vård helt efter dina behov. För denna 

”dejt” med dig själv hittar du alltid lite tid.

60 min.* | Utslätning av håret, avspänning för 
hals och nackmuskulatur; rengörande, stärkande; 
lymfstimulering; kur; mask; strykning av dekolletage; 
varma nack- och axelkompresser; dagvård/nattvård; 
på förfrågan: ögonbrynskorrigering, färgning av 

ögonfransar, makeup
*Rekommenderad behandlingstid.

Renande 
ansiktsbehandling 

För en strålande lyster

Rening betyder andas ut. Denna intensiva rengöring 
skänker din hud frihet och lättsamhet och ger den en 
strålande lyster. Ett ansiktsångbad öppnar porerna, 
en rengöringsmask förfinar hudbilden och får den 
att klarna, penselstimuleringen frigör och stimulerar 
märkbart de självrenande krafterna. Som en frisk bris 

på din hud.

75 min.* | Fotbad; utslätning av håret, avspänning 
för hals och nackmuskulatur; rengörande, stärkande; 
ansiktsångbad,  rensning,  rengöringsmask; 
lymfstimulering; kur; dagvård/nattvård; på förfrågan: 
ögonbrynskorrigering, färgning av ögonfransar, 

makeup
*Rekommenderad behandlingstid.

Ansiktsbehandlingar
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Ansiktsbehandlingar

Uppstramande 
ansiktsbehandling 

För tidlös skönhet och slät hy

Skönhet är utstrålning; när du mår bra visar det sig 
också utåt. Denna behandling stimulerar effektivt de 
uppbyggande processerna i din hud och gör den slät 
och rosig. Utöver den kompletta ansiktsbehandlingen 
får du njuta av en intensivt utslätande vård för 
ögonpartiet och en mjukt uppstramande vård 
för halsen. För tidlös och vacker hud under livets  

alla skeden. 

135 min.* | Fotbad; strykning av ben och fötter; 
utslätning av håret , avspänning för hals och 
nackmuskulatur; strykning av armar och händer; 
rengörande, stärkande; ansiktsångbad, rengöringsmask; 
lymfstimulering; kur, mask; strykning av dekolletage; 
uppstramande kompresser för ögon och hals; 
kompresser för nacke och axlar; dagvård/nattvård; på 
förfrågan: rensning; ögonbrynskorrigering, färgning av 

ögonfransar, makeup
*Rekommenderad behandlingstid.

Uppklarande 
ansiktsbehandling 

Effektfull rengöring  
särskilt för oren, irriterad hud 

När din hud inte önskar sig något annat än lugn och 
klarhet, då är denna intensivbehandling precis det rätta. 
Ansiktsångbad och rengöringsmask rengör effektivt och 
öppnar porerna. En individuellt anpassad hudkur och 

-mask ger huden en lugnande vård. Hud som lätt blir 
irriterad får nu ro, huden finner tillbaka till sin naturliga 

balans. Ett klart beslut för vacker hud. 

60 min.* | Fotbad; utslätning av håret, avspänning 
för hals och nackmuskulatur; rengörande, stärkande; 
ansiktsångbad, rensning, rengöringsmask; kur; dagvård/
nattvård; på förfrågan: ögonbrynskorrigering, färgning 

av ögonfransar, makeup
*Rekommenderad behandlingstid.
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0 Uppfriskande 

ögonbehandling
Skänker avspända ögonblick  

och vitaliserar 

De skrattar, gråter och visar oss hela världen: våra 
ögon. Det kan ibland vara väldigt ansträngande. 
Denna välgörande ögonbehandling är på samma gång 
avslappnande och uppfriskande för den känsliga huden 
runt ögonen. Mjuk utslätning av panna och ögonparti 
stimulerar och frigör lymfflödet. Kompresser med Eye 
Revive vårdar och piggar upp. Kort och gott – en fräsch 

kick för trötta ögon. 

15 min.* | Avspänning för hals och nackmuskulatur; 
stimulerar lymfflödet; utslätning av pannan; försiktig 

behandling vid ögonen; Eye Revive
*Rekommenderad behandlingstid.

Ansiktsbehandlingar
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kroppsbehandling
Välgörande beröringar,  

harmoniserande från topp till tå 

Upplev beröringens konst i dess renaste form: 
rytmiskt utförda strykningar – från fötterna och 
ända ut i hårtopparna, harmoniserar och stimulerar 
lymfflödet. Kostbar kroppsvård berör inte bara din 
hud. En behandling som verkar. Välgörande, lugnande, 

centrerande. Välkommen att komma i balans.

90 min.* | Fotbad; strykningar av ryggen, benen och 
fötterna, armar och händer, magen, dekolletage, ansikte 

och huvud 
*Rekommenderad behandlingstid.

Kroppsbehandlingar

Vitaliserande 
benbehandling

Ger fasta,  
härligt lätta ben 

Kraftfullt, livfullt, genomströmmat av lätthet – det 
skulle väl vara härligt om dina ben bar dig så genom 
dagen. Med de rätta greppen väcker denna behandling 
dig till nytt liv och ger vävnaden mer spänst vid 
användningen ett flertal gånger. Lymfflödet och 
blodcirkulationen stimuleras, celluliter kan reduceras. 

Njut av din nyfunna benfrihet.

45 min.* | Fotbad; strykning av höfter, korsben och 
ben; eftervila

*Rekommenderad behandlingstid.



13
2

Kroppsbehandlingar

Stärkande 
ryggbehandling

Lugnar och öppnar  
upp luftvägarna

Den ger oss hållning och får ta emot en hel 
del spänningar av oss: vår rygg. Skänk den en 
uppmuntrande behandling. Dr. Hauschka behandlingen 
löser upp även hårda knutar vid ett flertal användningar. 
Strykning av ryggen, armarna och händer lugnar 
välgörande och öppnar upp dina luftvägar. För att 
du ska kunna möta dagens alla krav avspänt och  

rak i ryggen.

30 min.* | Fotbad; strykningar av rygg, armar och 
händer 

*Rekommenderad behandlingstid.

Vårdande 
oljebehandling

Njutningsfull timeout,  
vårdande och stärkande

Varma oljor. Aromrika. Sammetslen hud. Denna 
behandling inbjuder till att öppna sina sinnen 
och bara njuta. Mjuka strykningar och stärkande 
oljeinpackningar skämmer bort kroppen och värmer 
själen. Dr. Hauschka kroppsoljor ledsagar med ädla 
dofter och vårdar intensivt. En välgörande upplevelse, 

som håller i länge. 

60 min.* | Kroppsoljans applicering; strykning av rygg, 
ben och fötter, armar och händer, mage, dekolletage; 

ånga och ta bort oljeinpackningen
*Rekommenderad behandlingstid.
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4 Vitaliserande 

handbehandling
Får händerna avslappnade,  

skämmer bort huden

Med styrka och stor finkänslighet känner dina  
händer av världen och presterar dagligen stora saker. 
Denna behandling skänker dem den vård de förtjänar: 
ett doftande handbad som skämmer bort huden, 
strykning av armar och händer som ger avslappning 
och gör gott. Ett litet tack till dina flitiga hjälpredor, 
passar idealiskt i kombination med andra behandlingar. 

40 min.* | Handbad, nagelvård, strykning av armar och 
händer, handmask

*Rekommenderad behandlingstid.

Renande 
ryggbehandling

Fördjupar och förfinar,  
för en härligt avslappnad rygg

Visa din rygg från dess vackraste sida. Med denna 
behandlings intensiva rengöring och vård skänker 
du ryggen omtanke och en välgörande stimulering.  
En rengöringsmask vitaliserar och förfinar din hud,  
en Dr. Hauschka mask och vård efter dina behov 
gör den underbart len och avspänd. Sommaren  

kan komma. 

45 min.* | Fotbad; utslätning av håret; förrengöring  
och stärkning; rensning, rengöringsmask; kur, 

avslutande vård
*Rekommenderad behandlingstid.

Kroppsbehandlingar 
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Kroppsbehandlingar 

Vitaliserande 
fotbehandling

Får fötterna avslappnade,  
skämmer bort huden

Som en promenad längs stranden, som att dansa 
barfota – denna behandling ger nytt liv åt dina trötta 
fötter. Ett värmande fotbad ger avslappning och låter 
dig komma till ro; en välgörande mask skämmer bort 
huden, mjuka strykningar av benen och fötterna frigör. 
En uppmuntrare för kropp och själ, som passar idealiskt 
i kombination med andra Dr. Hauschka behandlingar.

40 min.* | Fotbad, nagelvård, strykning av ben och 
fötter, fotmask

*Rekommenderad behandlingstid.
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