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Tips & Trucs
In de rubriek Tips & Trucs geven we tips over huidverzorging en make-up.

Jouw vragen zijn van harte welkom via redactie@drhauschka.nl.

Dr. Hauschka  
Regeneratielijn
Miniaturenpakket
Voor wie op zoek is naar een 
pure uitstraling maar rimpel-
tjes en fijne lijntjes wil verfij-
nen, heeft Dr. Hauschka een 
luxe miniaturenset van haar 
regeneratielijn voor de rijpere 
huid ontwikkeld. Deze set bevat 
een Regeneratie Oogcrème, Re-
generatie Serum, Regeneratie 
Dagcrème, Regeneratie Crème 
Hals en Décolleté en Regene-
ratie Bodymilk. De exclusieve 
Regeneratie Verzorgingsset is 
een ideale manier om kennis 
te maken met deze kwalitatieve 
lijn van Dr. Hauschka Cosme-
tica, maar ook handig in de 
koffer voor mee op reis. Mooi 
als cadeau voor je moeder of 
vriendin of voor jezelf.

Deodorant Rozen  
en Salie Mint
Veilig voor je gezondheid
Op zoek naar een deodorant die 
veilig is voor je gezondheid maar 
ook lekker ruikt en goed werkt? 
Probeer dan eens onze Deodo-
rants Rozen of Salie Mint. We zijn 
er trots op dat de deo’s als ‘zeer 
goed’ uit de test komen van het 
onafhankelijke Duitse consu-
mentenmagazine Ökotest. Bij Dr. 
Hauschka gebruiken we bewust 
geen aluminiumzouten, die de 
poriën afsluiten. Ook op een net 
geschoren huid ontstaat geen 
branderig gevoel. Deodorant Salie 
Mint werkt langdurig, verzorgt en 
verfrist vooral krachtig bij mentale 
of fysieke inspanning. Bij minder 
extreme situaties kun je vertrou-
wen op de Deodorant Rozen, die 
effectief en mild voor je huid is.

Dr. Hauschka Xmas-
Lavendel-producten
In sfeervolle verpakking
Speciaal voor de feestdagen heb-
ben we onze lavendel-bestsellers; 
Bodycrème Lavendel Sandelhout, 
Moor Lavendel Bad en Bodyolie 
Moor Lavendel, in een mooie ver-
pakking gehuld. Lavendel staat 
bekend om zijn rustgevende wer-
king en heerlijke geur. Zo helpt de 
verfijnde geur van de bodycrème 
je hoofd leeg te maken, zodat je 
weer helder kunt nadenken. Moor 
Lavendel Bad zorgt, vooral in 
combinatie met het warme bad-
water, voor een omhullende be-
scherming, zodat je kunt genieten 
van een ontspannen nachtrust. 
De Bodyolie Moor Lavendel werkt 
extra krachtig voor mensen die 
last hebben van de koude weers-
omstandigheden. 

Bezoek onze site www.dr.hauschka.com, www.twitter.com/DrHauschkanl en www.facebook.com/DrHauschkanl,  
Of schrijf je op onze website in voor onze digitale nieuwsbrief!

www.dr.hauschka.com

Voorwoord

Warmte, samenzijn, verbinding, haardvuur, kaars-
licht... Het zijn zo wat associaties die ik heb met 
de winter en de feestperiode die we in het voor-
uitzicht hebben. Ik ben gek op deze tijd. In het 
nieuwe jaar komt hier ook een associatie bij: ver-
andering. Soms subtiel en leuk, door bijvoorbeeld 
met de nieuwe feestmake-up je mooiste kant te 
benadrukken, maar soms ook rigoureus en heftig. 

Zo vertelt schrijver Susan Smit in deze LifeStyle 
hoe haar leven van de een op andere dag drastisch 
veranderde omdat haar vriend hun relatie verbrak. 
“Voor ik met mijn ogen kon knipperen was het 
voorbij,” aldus Susan. Voor haar en haar gezin zal 
Kerst er dit jaar anders uitzien dan gedacht. 

Veranderingen kunnen ook tijdelijk zijn. Zo valt 
onze Bodyolie Rozen momenteel op in de schap-
pen vanwege de bijzondere verpakking. SOS 
Kinderdorpen bestaat in november 50 jaar. Dr. 
Hauschka feliciteert SOS Kinderdorpen met haar 
mooie werk door voor iedere verkochte Bodyolie 
Rozen € 1,- te doneren aan de organisatie. Hier-
mee zorgt SOS Kinderdorpen ervoor dat er nog 
meer kinderen in een liefdevolle familie kunnen 

opgroeien. Of dat de kinderen die op de vlucht 
zijn, acute noodhulp krijgen. Dat is een gerust-
stellende gedachte. 

Veranderingen in en om ons heen komen en 
gaan. Dat is wat de natuur ons ieder seizoen weer 
laat zien. Zo zegt ook Susan Smit dat ze over haar 
verdriet heen komt, omdat een groot deel van 
haar veerkracht voortkomt uit de natuur en haar 
natuurlijke ritme. Maar ook zorgt Moeder Natuur 
voor haar kinderen. Zo heeft ze voor iedere be-
hoefte een geschenk, dat in planten terug te vin-
den is. Daar zijn onze verzorgingsproducten een 
stille getuige van. 

Dus ook al zijn de bomen nu kaal en is het koud 
buiten, straks in het voorjaar zien we hoe de  

natuur een metamorfose 
ondergaat, waarna alles 
weer… verandert. 

Mooie winter gewenst!

Anne de Kooter,
Commercieel Directeur

Adviesprijs 
Bodycrème Lavendel Sandelhout € 19,50
Moor Lavendel Bad € 16,95
Bodyolie Moor Lavendel € 18,50

Adviesprijs 
Deodorant Salie Mint €11,95
Deodorant Rozen €12,95

Adviesprijs 
Regeneratie Verzorgingsset € 29,50

Verandering
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Onthul de diva in jou! Karim over deze look:
“Zoals je kunt zien is deze look alles behalve  
alledaags (zie cover). Laat je ogen spreken met Dr. 
Hauschka Eyeshadow Solo 07 lilac, Solo 01 golden 
sand en Kajal Eyeliner 05 black. Deze combinatie 
zorgt voor een stijlvolle look, waarbij je ogen nog 
opvallender stralen.”

“Volume Mascara 01 black wordt dik aangebracht, 
terwijl je lippen subtiel blijven. Lipliner 03 soft rosé 
zorgt voor elegante contouren. Hierna wordt Lipstick 
Novum 09 miraculous rose aangebracht met een Lip 
Brush. Eyeshadow Solo 09 ivory wordt gebruikt om 
mooie highlights op je wangen te creëren. Dit zorgt 
ervoor dat alle aandacht uitgaat naar je ogen.” Karim 
geeft jou zijn tips voor de perfecte feestmake-up:

Opvallende kleureffecten
“Voor een opvallend kleureffect kun je Eyeshadow 
Solo 07 lilac vochtig aanbrengen. Om deze look te 
creëren neem je wat Eyeshadow op je penseel en 
hier spray je Dr. Hauschka Gezichtslotion op. Breng 
je oogschaduw nogmaals droog op je oog aan. Deze 
techniek kun je ook gebruiken als je Eyeshadow 01 
golden sand aanbrengt, hiermee creëer je een inten-
ser highlight effect. De Eyeshadows bevatten echte 
zijde, om de huid rondom je ogen te verzorgen en 
om de iris te laten schitteren.”

‘Sunkissed glow’
“Je kunt je teint, nadat je de foundation hebt aange-
bracht, ook een speciale glans geven. Voor een lichte 
bronskleurige look, gebruik je de Powder Brush om 
Dr. Hauschka Bronzing Powder zacht aan te brengen 
op het gehele gezicht. Het terracotta van de Bron-
zing Powder zorgt voor een transparante, ‘sunkissed 
glow’. Je kunt de Bronzing Powder ook gebruiken 
om bepaalde delen van het gezicht te accentueren of 
schaduwen aan te brengen.”

Volle wimpers
“Je wimpers dragen ook bij aan een stijlvolle look 
en het is heel makkelijk om het effect te vergroten: 
nadat je de mascara hebt aangebracht doe je wat 
oogschaduw op je vingertoppen, waarna je je vinger-
toppen heel zacht tegen je wimpers aandrukt. Je zal 
versteld staan van het resultaat.”

Extra lang mooi 
“Ook later op de avond laat de feest make-up je niet in 
de steek. Als je wilt dat je look lang blijft zitten, spray 
dan een beetje Gezichtslotion over je hele gezicht. Dit 
zorgt voor een langdurige mooie uitstraling.”

Verzorgende make-up dankzij heilzame planten
Ook voor de make-up gebruikt Dr. Hauschka de 
beste heilzame planten en natuurlijke ingrediënten. 
Wondklaver, jojoba, argan, macadamia, amandel-
olie, wassen en etherische oliën kalmeren en hydra-
teren je huid. Hierdoor krijgt je huid een gezonde 
glans. Speciaal voor de huid rondom je ogen worden 
deze ingrediënten aangevuld met heilzame planten, 
zoals zwarte thee om te kalmeren en ogentroost om 
irritatie te voorkomen.

Wil je weten hoe je deze make-up stap voor stap aan-
brengt? Op onze website vind je alle informatie over deze 
Feest Make-up.

Dr. Hauschka LifeStylewww.dr.hauschka.com

Ogen die schitteren als sterren en verleidelijke volle roze lippen, daar gaan we dit 
seizoen voor. De look die onze international make-up artist Karim Sattar voor deze 
feestdagen heeft gecreëerd, onthult de diva in jou! Zeker tijdens de feestdagen kan 
een prachtige make-up je zelfvertrouwen een boost geven. Daarom heeft Karim, 

voor deze mooiste tijd van het jaar, een elegante en stijlvolle look ontwikkeld, met 
als tijdloze beautyqueens de kleuren paars en goud.



 Karim x
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Het programma was heel divers; van het bezoeken 
van winkels in Tokyo, Osaka en Kyoto om onze 
producten te tonen aan fans en consumenten, tot 
aan een fotoshoot voor Marie Claire. Maar ook een 
persevent in het hotel Four Seasons Tokyo voor 54 
van Japans beste beauty journalisten, waar we ons 
merk introduceerden en de Limited Edition van het 
Eyeshadow Palet.

Ter voorbereiding op deze reis moest ik veel research 
doen. Vervolgens heb ik tips gecreëerd die zijn geba-
seerd op de laatste Japanse beautytrends. Ik wil ze 
graag met je delen! Ik zou het geweldig vinden om 
meer van deze technieken terug te zien op westerse 
gezichten, omdat ik ervan overtuigd ben dat ze voor 

iedereen werken. Probeer het eens en laat me via 
Facebook of Instagram weten wat je ervan vindt! Het 
werkt enorm motiverend jullie prachtige gezichten te 
zien op social media tijdens mijn reizen. 

Veel van de make-uptechnieken die ik heb gebruikt 
zijn misschien onbekend in Europa, maar jullie zou-
den er veel inspiratie uit kunnen halen. Zo brengen 
Japanse vrouwen rouge bijvoorbeeld direct aan op 
het bovenste jukbeen en trekken het dan door naar 
het gebied onder de ogen. Als je dat overdrijft lijkt 
het alsof je de hele nacht hebt gehuild, maar het ge-
heim van deze techniek ligt in de hoeveelheid. Less is 
more. Deze techniek heeft zijn roots in de Meiko en 
de Geiko cultuur. Beter bekend als de Geisha’s.

Japanse schoonheidsidealen

Dr. Hauschka make-up artistKarim Sattar

Hoewel Geisha’s natuurlijk een heel wit gezicht heb-
ben, houden Japanse vrouwen doorgaans van na-
tuurlijke make-up. Ook vinden ze een mooie huid 
belangrijk, vooral door een lichte, schone huid lijk je 
jonger. Wat natuurlijk ook tot uitdrukking komt via 
de Geisha’s. Tot op de dag van vandaag draagt dit bij 
aan het schoonheidsideaal van Japan, wat je dus veel 
terugziet in de huidige make-uptrends. Zo vinden Ja-
panse vrouwen het vaak belangrijk hun ogen groter te 
laten lijken. Dan kom ik meteen bij mijn eerste tip van 
de vier technieken voor het komende feestseizoen! 

Tip 1: Driedimensionale ogen
Het is nu een grote trend om een driedimensionaal 
beeld te creëren van een kenmerk dat je wilt bena-
drukken, bijvoorbeeld je ogen. Begin met het trekken 
van een dikke bruine lijn van Liquid Eyeliner (brown) 
over de rand van je bovenste ooglid. Herhaal deze 
handeling door een veel dunnere zwarte lijn van de 
Liquid Eyeliner (black) voorzichtig over de bruine lijn 
te trekken. Kijk uit dat je de zwarte lijn niet te dik 
maakt en de bruine lijn bedekt. Deze techniek zorgt 
ervoor dat je ogen groter lijken. Ook lijkt het alsof je 
bovenste wimpers voller zijn. 

Tip 2: Gedurfde matte lippen
Breng met een make-up sponsje een kleine hoe-
veelheid Rouge Powder aan op je lippen, dep 
het er als het ware op. Je kunt hiervoor ook je 
vingers gebruiken. Voor een warme lipkleur 
gebruik je van de Rouge Powder de 04 (soft 
terracotta) en 03 (blushing rosé). Vervolgens 
doe je er de Lipstick naar wens overheen. Dat 
kan met een kwastje of met je vingers; dep 
het voorzichtig op je lippen. 

Tip 3: Het accent op je jukbeenderen
Gebruik je Lipstick of Lipstick Novum en druk 
zachtjes een kleine hoeveelheid van het product 
op je jukbeenderen en veeg het voorzichtig richting 

het gebied onder je ogen. Dit zorgt voor een energieke 
en subtiel glanzend effect. Herhaal deze handeling 
ook op je slapen. Het zorgt voor een ‘frisse blik’. 

Tip 4: Laat amandelvormige ogen meer opvallen
Deze super eenvoudige maar toch effectieve techniek 
zorgt ervoor dat amandelvormige ogen meer opval-
len en het laat je ogen groter lijken. Neem met het 
puntje van de Eyeshadow Brush een klein beetje Eye-
shadow Solo 01 (goldensand), 02 (golden sand) of 09 
(ivory) op en breng het aan op de onderste wimper-
lijn. Vervaag het voorzichtig in beide richtingen maar 
zorg ervoor dat het meest glanzende deel zich direct 
onder de pupil bevindt. 

Tot gauw en een fijne Kerst voor jullie allemaal!

Een paar dagen geleden ben ik teruggekomen uit Japan en deze ervaring  
heeft me voor altijd veranderd. Ik heb schoonheid vanuit een heel ander 

 perspectief leren kennen. Door mijn bezoek aan dit land is zowel een  
persoonlijke als een professionele wens van mij in vervulling gegaan.



“Ik hoor graag als ik eens wat voor jullie terug kan 
doen”, mailde Susan, nadat ze voor het eerst een Dr. 
Hauschka Behandeling had gekregen. Ze vond het na-
melijk nogal een bijzondere ervaring: “Ook omdat het 
zo ging over aanraking. Het is niet alleen maar een 
middeltje smeren, kneden en wenkbrauwen epileren. 
Nee, het ging ook over een voetenbadje, een massage 
en ik vond het zo liefdevol gedaan. Ik voelde me echt 
ondersteund, alsof ik even kon leunen in de handen 
van een andere vrouw. Ik ervaar dat soms heel sterk: 
dat je door andere vrouwen even gedragen kan worden. 
Het was een verzorgende, helende ervaring.”

Toen we haar benaderden voor een interview, zei ze 
dan ook direct enthousiast ‘ja!’. Het was nog voor de 
breuk. Na haar eerste autobiografische boek over de 
liefde, waarin ze als romantica haar lotgevallen be-
schrijft, is iedereen verbaasd als Susan ineens via Twit-
ter het nieuws verkondigt dat haar relatie over is. En 
Susan niet in het minst: “Voor ik met mijn ogen kon 
knipperen, was het voorbij. Zeker met twee kleine 
kinderen in het spel, maakt het één grote deceptie en 
intens verdrietig.” Toch komt Susan er weer bovenop, 
want een groot deel van haar veerkracht komt voort 
uit de natuur en haar natuurlijke ritme. 

“Jullie filosofie past goed bij mij. Wat mij heel erg helpt 
is om het ritme van de natuur te gebruiken; om dat als 
houvast te hebben, om daar ook in mee te gaan en om 
je daarin gesteund te voelen, in plaats van dat je tegen 
de natuur ingaat. Vroeger noemde ik mijzelf een ‘heks’, 
nu hoef ik dat niet meer zo nodig te verkondigen. Ik 
adem de basisprincipes dat het goddelijke zit in alles wat 
leeft en hoe alles met elkaar is verbonden en invloed op  
elkaar uitoefent. Het past bij hoe ik naar het leven kijk. 
Zo maak ik veel gebruik van de maanfasen om een ba-
lans te vinden tussen rust en activiteit en voor het zetten 
van nieuwe intenties en het loslaten van het oude.”

Iedere maanfase, dus iedere 28 dagen, vernieuwt de 
huid zich volledig. Van dat ritme maakt Dr. Hausch-
ka gebruik in haar producten. “Ik ken en gebruik  
Dr. Hauschka al jaren,” aldus Susan. Ik gebruik altijd 

de Bodyolie Moor Lavendel. Dat vind ik heerlijk na 
het douchen, als mijn huid nog een beetje vochtig is. 
Ook gebruik ik een aantal make-up producten, zoals 
de Foundation als ik een feestje heb en de Concealer 
en de Eyeliner. Nu mijn huid eenmaal gewend is aan 
natuurzuivere producten wil ik niets anders meer.”

Susan heeft een prachtige huid. “Nee, huidproblemen 
heb ik nooit gehad. Waar het volgens mij vooral om 
gaat is hoe je jezelf van binnenuit verzorgt en dat je 
veel water drinkt. Zo eet ik bijvoorbeeld iedere dag een 
avocado. Stel dat je rookt, veel junkfood eet en weinig 
slaapt, dan kun je smeren wat je wilt maar daar moet je 
dan niet teveel van verwachten. Dat laatste is trouwens 
bij mij nu wel een probleem. Mijn jongste van één is 
vaak vanaf vijf uur wakker. Dat ga je aan je huid zien; het 
straalt minder. Gelukkig is dat maar tijdelijk.”

Nu Susan de veertig is gepasseerd, zet ze wel ‘anti-
verouderingsstappen’. “Maar dan op een natuurlijke 
manier. Ik vind dat je je lichaam moet stimuleren in 
haar zelfherstellende vermogen. Het voelt voor mij 
niet fijn om te agressief in te grijpen. Zo heb ik een 
schoonheidsspecialiste bij wie ik regelmatig een bind-
weefselmassage laat doen, zodat mijn huid extra col-
lageen aanmaakt. Zij gebruikt alleen maar natuurlijke 
producten en zij zegt ook: ‘Als je het niet kunt eten, dan 
moet je het niet op je huid smeren.’” 

www.dr.hauschka.com

9Susan Smit

‘Het ritme van 
de natuur geeft 

mij houvast’

Maak kans op Susans boek ‘En dan de liefde…’

Mail je motivatie naar: inez.
matser@wala-nederland.nl 
Susan Smit schrijft open-
hartig en met zelfspot over 
haar eigen lotgevallen, 
maar durft ook algemene 
conclusies te trekken over 
de aard van de liefde. ‘En 
dan de liefde’ wil inspireren, 
amuseren, ontroeren, een 

spiegel voorhouden en tot denken stemmen: hoe sabo-
teren of voeden we de liefde in ons leven? En hoe zorgen 
we ervoor dat ze blijft stromen?

8
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De enige constante in de natuur is verandering. Geldt dat ook 
niet voor ons eigen leven? Soms komen veranderingen echter 

wel uit heel onverwachte hoek. Zo ondervond romanschrijf-
ster Susan Smit (1974) recent aan den lijve. Had ze net haar 

autobiografische boek “En dan de Liefde” in de winkel liggen, 
krijgt haar eigen liefdesleven een heel andere wending en is 

ze niet meer samen met de vader van haar twee kinderen. 
Toch zijn er gelukkig zaken die wel constant blijven in de 

liefde, zoals haar liefde voor Dr. Hauschka Cosmetica.
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Producten van Moeder Natuur,voor Moeder Liefde 

Dr. Hauschka steunt SOS 
Kinderdorpen met een donatie 

per verkochte Bodyolie Rozen

helemaal alleen. Ze zijn extreem kwetsbaar en staan 
bloot aan uitputting, honger en ziektes. Zo gaan er 
ook donaties naar bijvoorbeeld veilige opvang in 
kindvriendelijke centra, tenten, dekens en toiletspul-
len maar ook luiers, babymelk, voedsel en kleding. 
Naast praktische hulp wordt ook psychosociale hulp 
en warmte geboden. Deze kinderen zijn natuurlijk 
veelal zwaar getraumatiseerd.

Gelukkig zijn er ook veel mooie verhalen te vertellen. 
Zo zegt de 41-jarige Yita uit Ethiopië, die nu in Zeist 
woont met haar man en twee kinderen: ‘Natuurlijk 
moest ik wennen aan mijn nieuwe leven in het SOS 
kinderdorp. Ik was ontzettend verdrietig om het ver-
lies van mijn ouders. Maar het goede daar was, dat 
alle kinderen vergelijkbare verhalen hadden.”
Yita woonde met haar drie zusjes in het SOS Kinder-
dorp Addis Abeba. ‘Met mijn SOS Moeder Letebrehan 
had ik direct een goede klik. Zij werd mijn moeder, 
gaf me de ruimte om zelfstandig en onafhankelijk in 
het leven te staan en bracht mij normen en waarden 
bij, die ik nu doorgeef aan mijn eigen dochters.’ 

‘Het was één grote familie, een SOS eenheid die  
elkaar door dik en dun steunde. Het was een huis vol 
met liefde, er werd gelachen en gehuild, gezongen en 

geruzied. Het was een vrolijke tijd. Dat gaf en geeft 
me nog steeds een rijk gevoel. Dit is mijn familie, de 
familie met wie ik contact houd en die ik liefheb, het 
is mijn basis. Ik zou het zo overdoen.’

De liefde van Moeder Natuur
Alle producten van Dr. Hauschka zijn natuurzuiver 
en bevatten extracten van heilzame planten. Want 
ook Moeder Natuur zorgt voor haar kinderen. ‘De 
natuur heeft voor iedere behoefte een geschenk, dat 
in planten te vinden is. Zo brengt de roos in balans 
wat uit balans is. Dat is het moment waarop jij en je 
huid verlangen naar de beschermende, koesterende 
en harmoniserende verzorging van Dr. Hauschka 
Rozenolie. Vandaar dat we bij deze actie hebben ge-
kozen voor de Bodyolie Rozen. Zo voel jij je op ieder 
moment gedragen door de liefde van de natuur en 
kun je dat doorgeven aan mensen om je heen.

Word ook kindsponsor!
Word nu kindsponsor en ontvang gratis een  
Dr. Hauschka Verwenset Frisheid & Energie. Het 
donatieformulier en meer informatie vind je op  
www.soskinderdorpen.nl/hauschka en zie ook:  
www.dr.hauschka.com/nl_NL/producten/ 
bodyolie-rozen/ 

Elk kind heeft familie nodig. SOS Kinderdorpen zorgt 
er in november al precies vijftig jaar voor dat er al dui-
zenden kinderen over de hele wereld in een liefdevolle 
familie kunnen opgroeien. Ze willen nog jaren door-
gaan met dit mooie, kostbare werk. Hoe? Door kwets-
bare families te ondersteunen om te voorkomen dat 
hun kinderen er alleen voor komen te staan. En door 
kinderen zonder familie een nieuw thuis te geven in 
een SOS familie in een van hun kinderdorpen. 

Dr. Hauschka geeft om deze kinderen
Omdat Dr. Hauschka Cosmetica om deze kinderen 
geeft, heeft het speciaal voor SOS Kinderdorpen een 
verpakking voor de Bodyolie Rozen laten ontwerpen. 
Je herkent de verpakking aan de foto van SOS Kinder-
dorpen. Tessa Koop, woordvoerder bij Dr. Hauschka: 

‘We hopen dat het de mensen inspireert zelf ook een
bedrag aan SOS Kinderdorpen te doneren. Kinderen 
zonder ouders of veilig thuis krijgen wereldwijd een 
nieuw thuis in een SOS kinderdorp. Hier groeien deze 
kinderen op in een SOS familie met broertjes en zus-
jes en een liefdevolle SOS moeder, totdat zij op eigen 
benen kunnen staan. Dat vinden wij een mooi initi-
atief. Ook dat je als donateur de levensloop van een 
kind op de voet kunt volgen.’

Soms acute noodhulp
Hoewel SOS Kinderdorpen vooral hulp wil bieden 
voor de langere termijn, doet ze ook aan acute nood-
hulp. Zo reizen in de enorme vluchtelingenstroom, 
die nu wereldwijd gaande is, veel kinderen vaak 

Onze Bodyolie Rozen valt momen-
teel op in de schappen vanwege de 

bijzondere geschenkverpakking. SOS 
Kinderdorpen bestaat dit jaar namelijk 
50 jaar en Dr. Hauschka feliciteert deze 
organisatie met haar mooie werk. Voor 

iedere verkochte geschenkverpakking 
doneert Dr. Hauschka 1 euro. Hiermee 
zorgt SOS Kinderdorpen ervoor dat er 
nog meer kinderen in een liefdevolle 

familie kunnen opgroeien.
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Dr. Hauschka LifeStyle

“Haar enthousiasme voor alles wat met Dr. Hauschka 
te maken heeft is aanstekelijk en daarom is ze ook 
zo succesvol,” aldus Monique Drost, trainer bij  
Dr. Hauschka en jurylid. Idaline behaalde in 2003 
haar therapeutendiploma en in 2011 heeft ze de 
inscholing voor de Dr. Hauschka Lichaamsbehande-
lingen afgerond. 

Passie en ondernemerschap
Dr. Hauschka staat niet alleen bekend om de 100% 
natuurzuivere kwaliteit en het bijzondere verzor-
gingsconcept. Schoonheidsspecialisten kunnen 
zich onderscheiden met het aanbieden van unieke 
schoonheidsbehandelingen als Dr. Hauschka Thera-
peut. Jaarlijks wordt uit de 330 therapeuten uit zowel 
Nederland als België een Dr. Hauschka Therapeut van 
het jaar gekozen. Daarbij gaat het om de combinatie: 
passie voor het vak en ondernemerschap. Dit jaar is  
Idaline Koster-Sinke de gelukkige: “Wat een bekro-
ning op mijn werk!”

‘Dr. Hauschka heeft mijn leven veranderd’
Voor Idaline is Dr. Hauschka zoveel meer dan een 
natuurzuiver cosmeticamerk. “Dr. Hauschka heeft 

letterlijk mijn leven veranderd,” zegt ze enthousiast. 
“De filosofie heeft mijn ogen geopend, waardoor ik an-
dere keuzes heb gemaakt.” Ze koos ervoor de opleiding 
tot Dr. Hauschka Therapeut te volgen en een eigen sa-
lon te openen. “Het is een combinatie van alles: de pro-
ducten, de zachte aanrakingen tijdens de behandelin-
gen en wat er allemaal bij de mensen gebeurt. Je raakt 
namelijk niet alleen de huid aan maar de hele mens.”

Toekomstdroom van Idaline
Idaline heeft grote plannen voor de toekomst. Zo 
start ze binnenkort met het uitbreiden van haar salon. 
“Weet je wat mijn grote droom is? In Parijs heb je ‘La 
Maison Dr. Hauschka’, dat ziet er zo prachtig uit. Het 
is mijn droom ook zoiets in Nederland op te zetten.”

Ben je benieuwd naar haar salon, behandelingen en 
huidadvies? Zie www.idaline.nl

www.dr.hauschka.com

‘Je raakt niet alleen de huid aan, 
maar de hele mens’

Overtuiging – Glamour – Elegantie – Natuurlijk - Nuchterheid

Column Therapeut van het Jaar

Zonder de inzet van ervaren cosmeticajournalisten zou Dr. Hauschka Cosmetica een stuk minder 
zichtbaar zijn in de wereld. Daarom vragen we voor iedere LifeStyle aan een beautyjournalist een column 

te schrijven over hun kijk op schoonheid. Ze mogen kiezen uit de vijf bovenstaande steekwoorden.

Idaline Koster-Sinke is Dr. Hauschka Therapeut 
van 2015 geworden. Ze is al 27 jaar schoon-

heidsspecialiste, waarvan 12 jaar Dr. Hauschka 
Therapeut. Ze runt sinds 2009 haar eigen salon 

‘Idaline natuurlijk genieten’ in Nijkerkerveen. 
Tijdens het jaarlijkse Dr. Hauschka Congres  

voor Dr. Hauschka Therapeuten in september,  
is haar benoeming bekend gemaakt. 

Anneloes Tas (38) werkt al 15 jaar 
als copywriter en (freelance) beauty- 
journaliste voor diverse glossy magazines  
zoals Nouveau, JAN, Grazia, Happy in Shape  
en schrijft wekelijks voor LINDAnieuws.nl.  
Haar liefde voor beauty én de natuur deelt  
zij op haar Instagram @anneloestas. 

Als Aalsmeerse kwekersdochter - mijn vader kweekte 
cyclamen - ben ik opgegroeid met veel liefde en respect 
voor de natuur. Kamille, echinacea, kamperfoelie, roze-
marijn, lavendel, salie, citroenmelisse, munt: de tuin van 
mijn ouders staat al jaren vol medicinale planten en ge-
neeskrachtige kruiden. Ook krijg ik zomers vaak zakken 
vol verse groenten mee uit hun geliefde moestuin. 

Mijn vader, die ook imker is en trotse eigenaar van 
drie bijenvolken, durft ondanks het grillige Ne-
derlandse klimaat gerust bijzondere gewassen te 
proberen; de bananenboom heeft de zachte winter 
overleefd, de kakiboom heeft voor het eerst vruch-
ten, de vijgen en citroenen hangen er goed bij, de 
pompoenen groeien uit hun voegen. “Alleen de prui-
menboom doet het dit jaar wat minder”, mompelt 
hij dan, als we samen door de tuin lopen. 

Het was dan ook een feest van herkenning toen ik vo-
rig jaar de schitterende bio-dynamische WALA-tuin 

in het Eckwäldener Wald mocht bezoeken. Behalve 
de interessante rondleidingen werd ik ook geraakt 
door alle bevlogen medewerkers en hun aanstekelij-
ke passie voor de natuur. Toen ik met eigen ogen het 
bijzondere ritmische procedé van de plantextracten 
mocht aanschouwen, kreeg ik ter plekke nóg meer 
bewondering voor de producten. 

De grootste kracht schuilt in de natuur en plant-
aardige extracten, dat wist dr. Rudolf Hauschka na-
tuurlijk als geen ander, en gelukkig begint die be-
wustwording eindelijk al meer in de beautywereld 
door te dringen. Ik moet voor mijn werk natuurlijk 
veel verschillende huidverzorgingsproducten testen, 
met plezier, maar ik vind het een goede ontwikkeling 
dat consumenten zich meer bewust worden wat ze 
op hun huid aanbrengen. Het valt op dat natuurcos-
metica ook steeds meer aandacht krijgt in de media, 
waar ik groot voorstander van ben –want dat was tot 
een paar jaar terug nog wel anders…

Liefde voor de natuur

Woon je niet in de buurt van Nijkerkerveen, maar 
wil je toch een bijzondere Dr. Hauschka Behandeling 
ervaren? Zie dan www.dr.hauschka.com/nl_NL/ 
verkoopadressen/drhauschka-therapeut
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Iris: “Ik had erg veel last van acne. Door de PCOS zat 
ik vol met dikke ontstekingen en durfde ik niemand 
aan te kijken.” Omdat het reguliere medische circuit 
Iris niet goed verder kon helpen, is ze haar klachten 
op natuurlijke wijze gaan aanpakken door lichaam en 
geest weer in balans te brengen. “Qua voeding ben ik 
vooral biologisch gaan eten. Ook ben ik mijn zwakke 
lever gaan versterken met kruiden en therapieën en 
daarnaast drink ik bijna geen alcohol meer.”

Haar complete leven veranderde: haar lichaam kwam 
weer in balans, haar klachten namen af, ze viel kilo’s 
af en haar vervelende en pijnlijke acne verdween. 
Toch blijft Iris’ huid gevoelig en heeft ze nog kleine 
littekentjes. Angela laat Iris zien hoe ze met de juiste, 
verzorgende producten kleine oneffenheden laat ver-
dwijnen. Angela: “Met de Concealer stip ik subtiel de 
plekjes aan om ze zo te camoufleren. De heilzame 
planten die erin verwerkt zijn, zoals wondklaver, kal-
meren de geïrriteerde huid. Daarna kies ik bij haar 
huid voor de Foundation 04 (hazelnut), die als het 
ware versmelt met haar huidteint.”

Het resultaat is een rustige en egale huid, waar Iris 
heel blij mee is. Verder kiest Angela voor een ‘vurige’ 
look bij Iris: “Het leek mij bij deze tijd van het jaar pas-
sen haar ogen flink aan te zetten met een Eyeliner en 
knallende lippen.” Normaal gesproken gaat Iris natu-
rel door het leven en experimenteert ze zelden met 
rode lippen, nu zegt ze: “Wow! Dat ziet er mooi uit. Zo 
ga ik het vaker doen!”

Dr. Hauschka LifeStyle
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www.dr.hauschka.com

Metamorfose

Alle producten voor Iris op een rij:
• Foundation 04 (hazelnut)
• Concealer 03 (sun tan)
• Translucent Face Powder loose
• Eyeshadow Palet (voor de wenkbrauwen)
• Eyeshadow Solo 01 04 en 09
• Eyeliner liquid 01 (black)
• Volume Mascara 01 (black)
• Kajal Eyeliner 05 (black) 
• Rouge Powder 02 (natural red)
• Lipliner 02 (warm red)
• Lipstick 04 (warm red)

Wil je zelf graag in deze rubriek? 
Meld je aan via metamorfose@drhauschka.nl.

Benieuwd naar meer details over Iris’ haar persoonlijke 
verhaal? Kijk dan op: fitdutchies.nl

‘Wow! Zo ga ik het vaker doen’ Iris de Goede (21) is een inspiratiebron voor velen. Na overgewicht, een lichte  
depressie en een heftige hormoonstoornis (PCOS) heeft ze haar levensstijl 180 graden 
gedraaid. Nu zijn voeding en sport haar grote passie geworden. Ze is sportinstructrice 

en volgt de opleiding Voeding en Diëtetiek. Via haar Instagram (fitmetiris) geeft ze haar 
volgers een inkijkje in haar ‘happy & healthy lifestyle’.
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Bodem in zicht?
Is je eigen tube, fles of potje (bijna) leeg? Of zoek je het ideale cadeau voor 

 je moeder, vriendin, vriend of zus? Ben je dringend toe aan de ultieme relaxte 
lichaamsbehandeling van een Dr. Hauschka Therapeut? 

Dr. Hauschka komt steeds dichter bij jou in de buurt. Check dr.hauschka.com
voor de dichtstbijzijnde Dr. Hauschka Therapeuten en andere verkooppunten, zoals: 

apotheken, reformhuizen, natuurvoedingswinkels en de Bijenkorf.

Colofon: 

Dr. Hauschka LifeStyle is een magazine van WALA Nederland B.V.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van Dr. Hauschka LifeStyle, 
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