LifeStyle
Voor vrouwen én mannen met gevoel voor stijl, die bewust en kritisch
kiezen voor verantwoord geproduceerde, luxe cosmetica.
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• frisse bodymilk voor een soepele huid
• parfum zonder synthetische toevoegingen
• luisteren naar het ritme van je lichaam

Voorwoord

Tijd voor jezelf

Dat buitenlucht goed is voor
lichaam en geest, hebben we
deze prachtige ‘zomerse’ lente al
uitgebreid mogen ervaren. Door
het zonlicht verandert je huidbeeld
mogelijk, en dat vraagt om een
kritische blik op de producten die je
gebruikt.

Een filosofie die werkt

Eerst opladen

Haar voorbeeld laat duidelijk zien dat een huidbeeld kan veranderen.
Daarom delen wij onze producten niet in naar verschillende huidtypen
– zoals vet, gemengd of droog – maar spreken wij over huidbeelden,
omdat de conditie van de huid kan verschillen, door bijvoorbeeld stress,
zonlicht of de wisseling van de seizoenen. Laat je bij voorkeur dus goed
adviseren wanneer je nieuwe producten wilt proberen.

Met vakantie gaan levert tegenstrijdig genoeg
juist ook wel eens stress op. Eén van de
betere tips uit dit nummer vind ik dan ook
wel deze: Maak voordat je met vakantie gaat
een afspraak voor een Klassieke Dr.Hauschka
behandeling bij jou in de buurt. Zo ga je
energiek op reis én je huid knapt er zichtbaar
van op. En mocht je niet met vakantie
gaan…….dan heb je reden temeer om je hier
heerlijk te laten verwennen!

Soepel en glad

Als je van nature last hebt van een te vette huid, bijvoorbeeld met
acné als gevolg, heb je waarschijnlijk wel interesse in het verhaal van
Angelique Leal. Dankzij een uitstekend advies van haar natuurwinkel
is zij eindelijk verlost van haar probleemhuid. Eén van de unieke
onderdelen van onze filosofie, is dat je een vette huid juist verzorgt met
oliehoudende producten. Door het inbrengen van vet, produceert je
huid zelf minder vet. En dat is precies wat er bij Angelique gebeurde. Na
enige tijd kreeg ze zelfs – voor het eerst in haar leven - een droge huid,
waarna ze haar verzorging heeft aangepast.

Verder lees je in dit nummer alles over het bijzondere beroep van onze
hoogsteigen parfumeur Jörg Zimmerman en krijg je een antroposofische
visie op een goede verzorging van je gebit.
Al met al genoeg goede redenen om eens heerlijk achterover te leunen
met een kop thee en dit zomerse nummer van onze eigen LifeStyle!

Over verwennen gesproken: wie regelmatig
tijd neemt voor zichzelf en voor een
vitalere huid zal enthousiast zijn over onze
nieuwe Regenerende Bodymilk. ‘Regenereren’
betekent ‘herstellen’, en dat is precies wat deze
bodymilk doet. Met een sterker bindweefsel
en een goede vochtbalans voelt je lijf soepeler
en gladder aan. En dat is natuurlijk, juist in de
zomerdagen, héél welkom.

Bezoek onze site www.drhauschka.nl, voor het allerlaatste
nieuws, onze activiteiten en de allernieuwste producten. Of
schrijf je hier in voor onze digitale nieuwsbrief!
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Tips & Trucs

Onze visagiste en Dr.Hauschka Therapeute beantwoorden veelvoorkomende vragen over huidverzorging en make-up. Heb je ook een
vraag voor deze rubriek? Mail gerust naar redactie@dr.hauschka.nl

Droog haar wordt weer vitaal
Mijn haar wordt door de zon erg droog en pluizig. Hoe kan
ik dit voorkomen?
Extracten van bladeren van de tropische Neemboom worden –
overigens al duizenden jaren – gebruikt voor versterking van haar en
hoofdhuid. We verwerken deze natuurlijke grondstof in onze Neem
Haarolie. Breng deze één of twee keer per week aan op vochtig,
ongewassen haar en laat hem onder een handdoek vijftien tot twintig
minuten intrekken. Daarna was je de olie er met shampoo uit.

Tip: Wrijf de puntjes van je haar in
met Neem Haarolie wanneer je een
zonnebad neemt. Dit beschermt je
haar tegen uitdroging.

Tip: Relaxed op vakantie

Verwen jezelf en je huid voordat je op vakantie gaat. Laat
alle drukte van de voorbereidingen achter je en maak een
afspraak voor een Klieke Dr.Hauschka behandeling. De
behandeling geeft je een diepe ontspanning en heeft dire
eﬀ e; je huid ziet er fris en rustig uit en voelt merkbaar
zachter aan. Zo ga jij dit jaar heerlijk relaxed op vakantie.
Kijk op www.drhauschka.nl voor een adres bij jou in de buurt.

Verfrissende bodymilk
Ik gebruik graag jullie bodyolie omdat mijn
huid daardoor fijn aanvoelt en heerlijk
ruikt. Kan ik dat het hele jaar door doen?
Dat kan zeker. Je kiest natuurlijk voor het
product dat het beste past bij jouw huid
en voorkeur. De plantaardige oliën in de
bodyolie verzorgen je huid intensief en geven
een warme omhulling. Je kunt daarom ook
overwegen om in de zomer een meer verfrissende bodymilk te gebruiken. Deze bevat niet
alleen plantaardige olie, maar ook water en
hij werkt verzorgend en vochtherstellend. Wil
je de bodymilk iets verrijken, dan kun je deze
ook mengen met een beetje bodyolie.

Zomerse voeten
Ik loop in de zomer veel op blote voeten, maar daar krijg ik
eelt van. Hoe houd ik mijn voeten mooi?
Neem dagelijks een voetenbad met Saliebad en masseer je voeten daarna in met Fitness Voetcrème. Na een paar dagen merk je al dat je huid
herstelt. Bouw het voetenbad af tot twee keer in de week en blijf de
voetcrème dagelijks gebruiken om je voeten zacht en mooi te houden.

Dr.Hauschka LifeStyle
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Steeds beter & mooier

We blijven onderzoeken en ontwikkelen, om steeds voor jou het
beste uit de natuur te halen. In deze rubriek presenteren we je met
trots onze allernieuwste producten.

Nieuw: Regeneratie Bodymilk

Extra vitaliteit
voor je
lichaam

Vanaf een bepaalde leeftijd is het
besteden aan je huid. Dr.Hauschka

Omdat veel klanten enthousiast zijn over onze Regenerende gezichtverzorging, hebben we deze succesvolle lijn uitgebreid met een bodymilk.
Deze helpt je lichaam met het vernieuwen van cellen, waardoor je huid
er vitaler en gladder uitziet.

Cosmetica heeft hiervoor een

Ingrediënten voor een soepele, zachte huid

bijzondere lijn met regenererende

Dr.Hauschka Cosmetica gebruikt bij het samenstellen van alle producten
eeuwenoude kennis van de best werkzame stoffen uit de natuur. We
gebruiken geen chemische toevoegingen of conserveringsmiddelen. Dit
verhoogt de effectiviteit en het verkleint de kans op gevoelige reacties.

extra belangrijk veel aandacht te

– ofwel: herstellende – producten.

Ritueel
Het gebruiken van je bodymilk kan een plezierig terugkerend moment
zijn van extra aandacht voor jezelf, bijvoorbeeld na ieder bad of douche.
De heerlijke geur van rozen en sinaasappelen met een ondertoon van
hout en vanille zorgt voor een luxe gevoel. Verwen jezelf (en je huid)
regelmatig met dit ontspannende ritueel!
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Rode klaver stimuleert celvernieuwing
De Regeneratie Bodymilk bevat onder meer rode klaver, die huidveroudering tegengaat. Dit plantje komt in het wild voor in Europa, Azië en
Afrika en is door de eeuwen heen vaak gebruikt als natuurgeneesmiddel.
De plant bevat een hoge concentratie aan oestrogenen. Deze stimuleren
celvernieuwing en houden de vochthuishouding van de huid op peil.

Macadamianotenolie tegen huidveroudering
Een ander ingrediënt is olie van macadamianoten. De olie verzorgt en
voedt en gaat de tekenen van huidveroudering tegen. Bovendien is hij
zeer geschikt voor de gevoelige huid.

Akkerpaardenstaart voor stevig bindweefsel
Akkerpaardenstaart is een van de oudste planten van de aarde en
vormde ongeveer 350 miljoen jaar geleden, samen met de varens en de
wolfsklauw enorme bossen. Extracten van deze plant zorgen voor een
stevig en sterk bindweefsel. Ook bevorderen ze een gezonde opname
van vocht in de huid.

Meer informatie over onze regenererende verzorging
vind je op www.tijdvoordiepgang.nl.

Dr.Hauschka LifeStyle
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Met liefde gemaakt

Voordat onze producten op je wastafel staan, hebben vele toegewijde
professionals uit binnen- én buitenland er al hun aandacht aan besteed.
We geven hen in deze rubriek graag het woord.

Parfumeur Jörg Zimmermann

“Onze klanten herkennen
de hoge kwaliteit
van natuurlijke
essentiële oliën.”
Cosmetica en lichaamsverzorging moeten natuurlijk een mooi en goed zichtbaar
resultaat hebben. Maar daarnaast is het belangrijk dat de geur van de producten
plezierig en weldadig is én dat deze goed bij je past.
Om te kunnen voldoen aan onze eigen hoge
kwaliteitseisen kopen we onze geuren niet in,
maar ontwikkelen we deze zelf bij ons moederbedrijf in Duitsland. Dat gebeurt onder meer
door WALA-parfumeur Jörg Zimmermann. Hij
vertelt bevlogen over zijn bijzondere beroep.

Wat was je drijfveer bij deze
unieke beroepskeuze?
“Als vijfjarige rook ik altijd aan mijn vingers,
wanneer ik iemand een hand had gegeven,
of wanneer ik bijvoorbeeld een deurknop had
aangeraakt. Ik nam de geur op van mensen op
straat en probeerde hen daarbij te karakteriseren. En natuurlijk heb ik uiteindelijk het boek
‘Het Parfum’ van Patrick Süskind verslonden. Zo
lang ik me kan herinneren wilde ik ontzettend
graag werken met parfum.”

Wanneer is een geur in jouw
ogen geslaagd?
“Een geur bestaat uit zogenaamde hoofd-,
kern- en basistonen. De hoofdtonen vormen de
eerste indruk. Deze ‘introduceren’

6

www.drhauschka.nl

het parfum. Daarna volgen de middelste tonen, die het hart van het
parfum overbrengen en vormgeven. De derde en laatste is de basistoon
van het parfum. Die staat voor de finale, zoals in een symfonieorkest.
Wanneer het lukt om die drie onderdelen goed met elkaar in evenwicht te
brengen ontstaan de mooiste geuren. En daarvoor is heel veel onderzoek
nodig. Voor het creëren van een nieuw parfum zijn soms enkele jaren
nodig. Van alle geurcreaties wordt misschien zo’n twee procent uiteindelijk
echt gebruikt.”

Wat maakt het werken met geuren voor jou interessant?
“Ons reukzintuig is nauw verbonden met het geheugen en met emoties.
Niets roept zo snel een spontane reactie op van verleiding of juist
afkeuring dan geur. Omdat we hier onze eigen geuren creëren, kunnen
we een heel eigen karakter toevoegen aan onze producten. Onze
producten bevatten geen synthetische aroma’s; we gebruiken alleen
natuurlijke essentiële oliën van hele hoge kwaliteit. En die kwaliteit
herkennen onze klanten.”

Het woord ‘parfum’
Rond 5000 voor Chriﬆ us verbrandden Egyptenaren geurstoff en en hars om hun goden gunstig te stemmen en hen
te vragen om visioenen in de rook. Het woord parfum is
dan ook afkomstig van ‘per fumum’, wat je kunt vertalen
als ‘d oor de rook’.

Omdat het werkt

In deze rubriek vertellen vrouwen én mannen over hun ervaring
met onze producten.

Verkoper binnendienst Angelique Leal

“Mijn huid
is zichtbaar
opgeknapt.”
Angelique Leal heeft in het verleden veel huidproblemen
gehad. Na jarenlang acné bleef zij last houden van
een overvette huid. Met onze gezichtsverzorging heeft
ze eindelijk de strijd gewonnen.
Angelique (40) werkt als verkoper binnendienst bij een bedrijf voor
verpakkingsmaterialen en voedingssupplementen. Vorig jaar kwam zij
voor het eerst in aanraking met Dr.Hauschka Cosmetica. Zoals zij zelf
zegt: “Er ging een wereld voor mij open”.

Verwachtingen
Angelique is jarenlang bezig geweest om haar overvette huid onder
controle te krijgen. “Ik heb echt alles geprobeerd. Zowel goedkope
als heel dure producten, maar niets hielp. Eigenlijk had ik de moed al
opgegeven. Een vriendin wees me vorig jaar op Dr.Hauschka Cosmetica.
Ik kende het merk niet en ben op de website gaan kijken. De filosofie
achter de producten sprak mij direct aan. Natuurwinkel Helios in
Almere adviseerde mij de Gezichtsreinigingscrème en Gezichtslotion
Speciaal voor de vette huid, met als dagcrème Gezichtsolie. Gezien mijn
ervaringen in het verleden waren mijn verwachtingen niet zo hoog
gespannen. Ik schafte eerst een minipakket aan. Maar het voelde zo
goed dat ik al snel daarna de normale verpakkingen heb gekocht.”

Normale huid
“Na een klein jaar waarin mijn huid zichtbaar opknapte voelde hij voor
het eerst zelfs wat trekkerig en droog aan. In de winkel kreeg ik toen
het advies om producten voor een normale huid te gaan gebruiken.
Ik gebruik nu de Gezichtslotion voor de normale huid en de Vloeibare
Dagcrème als dagverzorging. Mijn huid ziet er veel mooier uit dan
voorheen. Vooral van de Gezichtsreinigingscrème is hij echt opgebloeid.
Zelfs mijn poriën zijn veel fijner geworden. Al met al kun je je niet
voorstellen hoe superblij ik ben met jullie producten!”

Dr.Hauschka LifeStyle
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Ik kies bewust

Kies je onze producten vooral vanwege de kwaliteit, of past je keuze
in een groter geheel van bewust consumeren? Laat je in deze rubriek
inspireren door het verhaal van steeds een andere enthousiaste
Dr.Hauschka-klant.

Rabobankadviseur Chantal Gonzalez

“De gedachte achter het
merk is geloofwaardig.”
Chantal Gonzalez (35), adviseur
Coöperatie Rabobank EindhovenVeldhoven, gebruikt al zeker acht
jaar onze producten. Ze gaat elke
zes weken naar een Dr.Hauschka
Therapeut voor een gezichtsbehandeling en, zoals ze zegt,
“Mijn hele wastafel staat vol met
Dr.Hauschka producten.”
Geloofwaardig
“Wat mij opvalt is, dat er geen gouden bergen
worden beloofd en dat je een duidelijke
uitleg krijgt over de werking. Je leest in de
bijsluiter welke ingrediënten er precies in
zitten, waarom ze hun werk doen en vaak
ook iets over de geschiedenis. Dat vind ik
al met al geloofwaardig, zeker omdat ik
zelf ook resultaat zie. Dat komt op mij veel
betrouwbaarder over dan de belofte van een
bepaald percentage minder rimpels binnen een
paar maanden.”

Kracht
“Ik ben zelf geen niet echt een alternatief type,
maar ik sta zeker open voor de antroposofische gedachte achter het merk. Mijn
therapeute kan er bevlogen over vertellen. En
ik merk dat het klopt: je huid en je lichaam
hebben voldoende kracht en eigenschappen
om zichzelf gezond te houden. Je moet je
huid dus niet volsmeren met producten; je
hoeft alleen maar de zelfwerkzaamheid te
ondersteunen.”
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“Mijn moeder gebruikte het merk al heel lang en ze
heeft mij overgehaald om het ook te proberen. Een prima
advies, want ik moet zeggen dat mijn huid er echt van
is opgeknapt. En het feit dat het allemaal op natuurlijke basis is, maakt me dan wel extra enthousiast.”
Totale ontspanning
Daarnaast probeer ik zo bewust en gezond mogelijk te leven. Ik sport
zeker drie keer per week en ik drink veel water. Maar ik hou ook zeker
van lekker eten met vrienden en een goed glas wijn. En natuurlijk zoek
ik naar balans in mijn drukke leven met werk en gezin. Wat dat betreft
zijn de regelmatige gezichtsbehandelingen heerlijk: allereerst voor de
ontspanning en daarnaast voor het behoud van mijn huid.

Mijn Dr.Hauschka

In deze rubriek vertelt steeds een klant over haar of zijn favoriete Dr.Hauschka-product. Daarnaast lees je hoe het komt dat onze
producten echt resultaat geven. Want wat je niet direct ziet: achter alles
wat we doen zit filosofie, theorie en pure wetenschap!

Paardenkastanje prima
alternatief
voor ﬂuoride

Dr.Hauschka heeft naast Cosmetica
en Lichaamsverzorging ook een
lijn met Mondverzorging. Niet
alleen voor volwassenen, maar
ook speciaal voor kinderen. De
Kinder Tandgel Sinaasappel smaakt
fris en fruitachtig. Hij zorgt voor
sterker mondslijmvlies en voorkomt
tandplak. Het is een natuurlijke
tandpasta zonder ﬂuoride.

Poetsen geen strijd meer
‘Het poetsritueel was iedere dag een
strijd, omdat mijn dochter scherpe
tandpasta’s echt heel vervelend vond.
We hebben zonder succes veel soorten
kindertandpasta’s geprobeerd. Maar
sinds we de Kinder Tandgel Sinaasappel
hebben ontdekt is het probleem uit de
wereld. We zijn er helemaal happy mee.’

Sjoukje Geerlings, Drachten

Eetgewoontes
Goede mondverzorging begint bij gezonde eetgewoontes, zeker bij kinderen. Suiker is de grootste boosdoener. Bacteriën die gaatjes veroorzaken
zijn er dol op. Overigens: ze houden ook veel van vlees en producten met
tarwebloem. Naast regelmatig poetsen kun je dus bij veel problemen met
gaatjes ook proberen om minder van deze producten te eten.

Fluoride
Teveel fluoride kan bij kinderen verharding van de botten in het hele
lichaam veroorzaken. Dit kan de gezonde groei belemmeren. Ook volwassenen met amalgaamvullingen kunnen tandpasta met fluoride het best
vermijden, omdat deze het kwik in de vulling kan oplossen. Wie gevoelige
tanden heeft kan beter kiezen voor producten met natuurlijke fluoride in
homeopathische vorm.

Paardenkastanje tegen tandplak
Regelmatig en niet te hard poetsen
blijft belangrijk om tandplak tegen te
gaan. Doe dit met een licht draaiende
beweging. Spoel daarna met mondwater
dat reinigt op plaatsen waar de tandenborstel of de floszijde niet kunnen
komen. Dr.Hauschka Cosmetica gebruikt
als uitstekend natuurlijk alternatief voor
fluoride een extract van de schors van
de paardenkastanje, in de tandpasta’s
en in Salie Mondwater.

Dr.Hauschka LifeStyle
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In de natuur wisselen licht en
donker, warmte en koude en rust
en beweging elkaar af. Deze ritmes
spelen ook een belangrijke rol
bij het productieproces van onze
cosmetica. De ingrediënten voor
onze producten ondergaan zeven
dagen en nachten lang een
bereiding gebaseerd op drie ritmes
uit de natuur: licht en donker,
warmte en koude, rust en beweging.
Ook je eigen lichaam heeft een
duidelijk ritme, en het is goed om
daarnaar te (leren) luisteren.

Luisteren naar je ritme
Eigen ritme
De meeste van ons leven volgens ritmes die niet de onze zijn. Onze
dagelijkse schema’s worden vaak bepaald door eisen van onze omgeving,
of het nu gaat om mensen van wie we houden, ons werk of om de
dagelijkse beslommeringen. Als gevolg daarvan kunnen sommige dagen
een strijd lijken tussen onze eigen ritmes en die van anderen.

Ademen
Het mooie van je innerlijke ritmische klok is dat die er altijd is en dat je
er altijd op kunt terugvallen. Ongeacht hoe inspannend en chaotisch je
dagen zijn, je kunt altijd teruggaan naar de voedende ritmes die bij jouw
eigen leven horen. Je innerlijke ritme is net zo werkelijk als je hartslag, je
in- en uitademingen en de eb en vloed van je energieniveaus.

Zorgen voor jezelf
Eb en vloed
Binnen in je zit jouw inwendige klok, die
bepaalt wanneer je ’s ochtends wakker wordt,
wanneer je trek krijgt om te eten, wanneer
je energieniveaus optimaal zijn en wanneer
het tijd voor je is om uit te rusten. Dit
innerlijke ritme vertegenwoordigt de eb en
vloed in je leven.
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Al deze biologische functies volgen een bepaald patroon. En hieruit
komen je energiepatronen en stemmingen voort. Deze golfbewegingen
bepalen wanneer je qua activiteit op je best bent en wanneer je rust en
herstel nodig hebt. Er zijn delen in de dag, week en maand wanneer je
de energie hebt te geven, anderen lief te hebben en te voeden. En er zijn
andere dagdelen of perioden waarin je innerlijke ritmes je aansporen rust
te nemen en goed voor jezelf te zorgen. Leer je eigen ritmes ontdekken
en permitteer het je om er vaker naar te luisteren!

Metamorfose

Dr.Hauschka visagiste Angela Dekker

“Sabines ogen worden
absolute blikvangers.”
Sabine Poiesz, woont in Amsterdam.
Ze studeert er viool aan het conservatorium. Na een dag hard studeren
ontspant ze graag met een heerlijk
bad en bijvoorbeeld het Kalmeringsmasker. Haar handen houdt ze zacht
en soepel met de Handcrème maar
haar favoriete product is toch wel
de Translucent Make-up.

Sabine: ‘Ik wil graag
uitgebreider kennismaken met de make-up
en zien hoe Angela mij
opmaakt, zodat ik dit
zelf ook kan proberen.’

Frisse start
Voor het beste resultaat begint Angela met de basisverzorging. “Na het
reinigen en versterken breng ik de nieuwe frisse Gezichtscrème Melisse
aan. Deze geeft een mooie matte teint. Daarna werk ik wat kleine
oneffenheden bij met Concealer 1. Sabine heeft een vrij lichte huid en
de Translucent Make-up 01 maakt deze mooi egaal. Met de losse poeder
matteer ik haar huid. Haar wenkbrauwen maak ik wat sprekender door ze
lichtjes bij te werken met Kajal Eyeliner 04.”

Blikvangers
“Om van Sabines mooie ogen echte blikvangers te maken gebruik ik
eerst de zwarte kant van Kajal Duo 02 als eyeliner, boven én onder
haar oog. Daarboven breng ik de aquatint aan en vervaag ik deze mooi.
Daarna gebruik ik de aquatint van het Cool Breeze palet op het ooglid.
Ik combineer deze met Eyeshadow Solo 01 golden sand en 09 ivoor. De
ivoorkleur zet ik extra aan onder haar wenkbrauwen en ik gebruik hem
licht in de binnenste ooghoeken aan de onderkant van haar oog. Voor
een mooie oogopslag breng ik de Volume Mascara zwart rijkelijk aan.”

Contouren

Tip: Zorg voor een mooie strakke
eyeliner door een goed geslepen
pot lood.

“Ik geef een zachte blos op haar wangen met Rouge Powder 04. De
contouren van Sabines lippen benadruk ik met Lipliner 03. Haar lippen
vul ik in met de donkerste lippenkleur uit het Cool Breeze Palet 01, red.”

Dr.Hauschka LifeStyle
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Bodem in zicht?
Ben je dringend toe aan de ultiem-relaxte lichaamsbehandeling
van een Dr.Hauschka Therapeut? Is je eigen tube, fles of potje
(bijna) leeg? Of zoek je het ideale cadeau voor je moeder, vriendin,
vriend of zus?

Colofon
Dr.Hauschka LifeStyle is een magazine van
WALA Nederland B.V.
Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van
Dr.Hauschka LifeStyle, aanvaardt de redactie geen
aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid

Dr.Hauschka komt steeds dichter bij jou in de buurt.

of voor de gevolgen daarvan. Verveelvoudiging

Check www.drhauschka.nl voor de dichtstbijzijnde Dr.Hauschka
Therapeuten en andere verkooppunten, zoals:

door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

•
•
•
•

apotheken
reformhuizen
natuurvoedingswinkels
de Bijenkorf

En natuurlijk kun je ook online bestellen, via www.drhauschka.nl

en/of openbaarmaking van Dr.Hauschka LifeStyle
welke wijze dan ook is slechts toegestaan met
bronvermelding.

Redactie-adres
WALA Nederland BV
Verrijn Stuartlaan 48
2288 EN Rijswijk
info@dr.hauschka.nl
Hoofdredactie
Anne de Kooter

ERVAAR HET UNIEKE
van Dr.Hauschka Cosmetica
Dr.Hauschka Cosmetica moet je ervaren. Daarom organiseren
wij in samenwerking met onze retailers - consumentenworkshops
in het hele land en op ons hoofdkantoor in Rijswijk. De nadruk
ligt op het unieke verzorgingsconcept, er is ruimte voor een
persoonlijk verzorgingsadvies en je kunt je naar hartelust
verzorgen met de producten van Dr.Hauschka Cosmetica!
Informeer hiernaar bij je winkelier of check
www.drhauschka.nl/workshops voor data en locaties!

Bladformule en tekstredactie
DANNE communicatie, Liesbeth Eustatia
Teksten en interviews
Froukje Boersma-Kuilman, Michelle van
Schip
Drukwerk en Ontwerp
Indrukwekkend, Heiloo

www.drhauschka.nl

