
Dr. Hauschka Regenererende verzorging
voor de veeleisende, rijpere huid

Voor welke huid Voor welke huid 
is het geschikt?is het geschikt?

   Rijpere huid die al eerste rimpeltjes en lijntjes heeft en  Rijpere huid die al eerste rimpeltjes en lijntjes heeft en  
in  toenemende mate droger en gevoeliger wordtin  toenemende mate droger en gevoeliger wordt

   Heeft kracht en bescherming nodigHeeft kracht en bescherming nodig
   Dit huidbeeld komt vaak voor rond de Dit huidbeeld komt vaak voor rond de leeftijd van 55 jaarleeftijd van 55 jaar

Hoe werkt het?Hoe werkt het?    Verzorgt de gevoelige en droge, rijpere huid met intensief  Verzorgt de gevoelige en droge, rijpere huid met intensief  
verzorgende productenverzorgende producten

   Verbetert de dichtheid van de huid en bevordert de veerkrachtVerbetert de dichtheid van de huid en bevordert de veerkracht
   Versterkt de huidbarrière en de weerstandVersterkt de huidbarrière en de weerstand
   Beschermt langdurig tegen invloeden van buitenafBeschermt langdurig tegen invloeden van buitenaf

Wat zijn de Wat zijn de 
 formuleringen? formuleringen?

   Zeer rijke samenstellingen van lichte en zacht  Zeer rijke samenstellingen van lichte en zacht  
smeltende texturensmeltende texturen

Wat zit er in?Wat zit er in?    SleedoornSleedoorn
   AmandelAmandel
   OlijfOlijf
   etc. etc. 

Regeneratie IntensiefRegeneratie Intensief
Stevigheid en weerstandStevigheid en weerstand

Voor welke huid Voor welke huid 
is het geschikt?is het geschikt?

   Rijpere huid die eerste lijntjes en rimpeltjes vormt, bleek en dof wordtRijpere huid die eerste lijntjes en rimpeltjes vormt, bleek en dof wordt
   Heeft vitaliserende impulsen nodigHeeft vitaliserende impulsen nodig
   Dit huidbeeld komt vaak voor rond de Dit huidbeeld komt vaak voor rond de leeftijd van 40 jaarleeftijd van 40 jaar

Hoe werkt het?Hoe werkt het?    Stimuleert de natuurlijke vernieuwingskrachtStimuleert de natuurlijke vernieuwingskracht
   Helpt de huid om actief te blijvenHelpt de huid om actief te blijven
   Reguleert de vochtbalans en beschermt de elasticiteitReguleert de vochtbalans en beschermt de elasticiteit
   De huid voelt steviger en gladder aanDe huid voelt steviger en gladder aan

Wat zijn de Wat zijn de 
 formuleringen? formuleringen?

   Rijke samenstellingen van heilzame plantenRijke samenstellingen van heilzame planten
   Trekken goed in de huidTrekken goed in de huid

Wat zit er in?Wat zit er in?    Rode klaverRode klaver
   BryophyllumBryophyllum
   AkkerpaardenstaartAkkerpaardenstaart
   etc.etc.

RegeneratieRegeneratie
Vitaliteit en vernieuwingskrachtVitaliteit en vernieuwingskracht



RegeneratieRegeneratie
Eerst Serum, dan DagcrèmeEerst Serum, dan Dagcrème

Regeneratie SerumRegeneratie Serum
vitaliseert,  vitaliseert,  
verzacht en verstevigtverzacht en verstevigt

GebruikGebruik
’s Ochtends en ’s avonds na het ’s Ochtends en ’s avonds na het 
 reinigen en versterken verdelen over  reinigen en versterken verdelen over 
gezicht, hals en decolleté. gezicht, hals en decolleté. 

Regeneratie DagcrèmeRegeneratie Dagcrème
versterkt, verstevigt en verfijnt  versterkt, verstevigt en verfijnt  
dunne lijntjes en rimpeltjesdunne lijntjes en rimpeltjes

GebruikGebruik
Breng ‘s ochtends aan op het gezicht  Breng ‘s ochtends aan op het gezicht  
na de reiniging, versterking en vitalisering.na de reiniging, versterking en vitalisering.

OfOf

Regeneratie Dagcrème EgaliserendRegeneratie Dagcrème Egaliserend
gladmakende gezichtsverzorging met gladmakende gezichtsverzorging met 
 minerale pigmenten, voor een egalere teint minerale pigmenten, voor een egalere teint

GebruikGebruik
Breng ‘s ochtends aan op het gezicht  Breng ‘s ochtends aan op het gezicht  
na de reiniging, versterking en vitalisering.na de reiniging, versterking en vitalisering.

stapstap stapstap11ee

11ee
Regeneratie IntensiefRegeneratie Intensief
Eerst Dagcrème, daarna OlieEerst Dagcrème, daarna Olie

Regeneratie Dagcrème IntensiefRegeneratie Dagcrème Intensief
voedende gezichtsverzorging, versterkt voedende gezichtsverzorging, versterkt 
de structuur van de huid, bevordert de de structuur van de huid, bevordert de 
veerkrachtveerkracht

GebruikGebruik
Breng ’s ochtends, na de reiniging  Breng ’s ochtends, na de reiniging  
en versteviging, op het gezicht aan.en versteviging, op het gezicht aan.

Regeneratie Olie IntensiefRegeneratie Olie Intensief
verstevigende dagverzorging, heeft een verstevigende dagverzorging, heeft een 
veerkrachtig effect, versterkt de huidbarrièreveerkrachtig effect, versterkt de huidbarrière

werkt als een boosterwerkt als een booster
Intensiveert de verzorging van de dagcrème Intensiveert de verzorging van de dagcrème 
en beschermt de huid bijkomend.en beschermt de huid bijkomend.

GebruikGebruik
Gebruik ’s ochtends na de reiniging en ver-Gebruik ’s ochtends na de reiniging en ver-
sterking. Meng het serum met de dagcrème sterking. Meng het serum met de dagcrème 
of breng het over de verzorging aan.of breng het over de verzorging aan.

stapstap stapstap

Tip

Twee zorgstappen voor een optimaal resultaat
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