Advertorial

Dr. Rudolf Hauschka volgde zijn hart en creëerde een succesvol cosmeticamerk

De helende kracht van de natuur
Kiezen met respect voor jezelf en
je omgeving. Dat voelt goed. Of
het nu gaat om je leefpatroon, je
voeding, een goede balans tussen
werk en zorg, of om je persoonlijke
verzorging met verantwoord geproduceerde cosmetica. Producten van
Dr.Hauschka zijn in alle opzichten
eerlijk: biologisch, zonder chemische
toevoegingen, dierproefvrij en deels
afkomstig van Fair Trade projecten.
De chemicus Rudolf Hauschka had een
droom: met zijn werk wilde hij 'de
mensheid en de aarde helen'. Met zijn
kijk op schoonheid zette hij de wereld
op zijn kop. De huid bezit volgens zijn
inzichten eigen krachten om zichzelf te
verzorgen en te herstellen. 'Cosmetica
dient deze krachten te ondersteunen',

was zijn overtuiging. Van het begin
af aan was het voor hem ondenkbaar
chemisch-synthetische geur-, kleur- en
conserveringsmiddelen aan producten
toe te voegen.
Ontstaan Dr.Hauschka Cosmetica
Al 75 jaar ontwikkelt WALA Heilmittel GmbH - waarvan Rudolf Hauschka
oprichter is - geneesmiddelen uit geneeskrachtige planten, volgens antroposofische visie. Hierbij staat het harmonische evenwicht tussen mens en natuur
centraal. Sinds 1967 past WALA deze
medische kennis en ervaring toe bij
haar eigen cosmetica-lijn: Dr.Hauschka
Cosmetica. Steeds meer mensen ervaren hoe positief hun huid reageert op
Dr.Hauschka Cosmetica. Inmiddels zijn
de producten verkrijgbaar in 40 landen.

Als jij kiest voor Dr.Hauschka Cosmetica
geef je jezelf niet alleen wat je verdient,
maar geef je tevens een signaal af aan
de wereld om je heen. Zeker als consument. Je inspireert mensen goed
voor zichzelf te zorgen. Maar ook om
niet langer de gangbare landbouwmethoden te ondersteunen, waarbij o.a.
kunstmest aan de grond wordt toegevoegd voor grotere opbrengsten. Je
stimuleert biologisch-dynamische teelt,
die organische compost en wisselbouw
gebruikt om het humusgehalte van de
aarde te herstellen. Zo blijft haar vruchtbaarheid behouden. Rudolf Hauschka
had een droom. Hoe zou het zijn om
met elkaar wakker te worden in deze
droom?

Happinez Festival
Ervaar zelf wat Dr.Hauschka Cosmetica met jou doet, bijvoorbeeld tijdens één van
onze workshops op het Happinez Festival van 15 en 16 september! Of kijk op onze
website www.drhauschka.nl voor workshops op ons hoofdkantoor of bij één van
onze erkende verkooppunten. Je kunt Dr.Hauschka Cosmetica ook volgen via Facebook en Twitter.
www.facebook.com/DrHauschkaNL

www.twitter.com/DrHauschkaNL

