Kosmetyki odpowiednie dla lakto-ovo-wegetarian (tzn. wegetarian, którzy w diecie uwzględniają spożycie jaj,
mleka, jego przetworów oraz miodu)
Większość składników zawartych w kosmetykach do pielęgnacji skóry Dr. Hauschka jest głównie
pochodzenia roślinnego. Nawet gliceryna, kwas stearynowy i inne substancje tłuszczowe są otrzymywane
z roślin. Tylko dwa składniki stosowane w niektórych naszych kosmetykach nie są odpowiednie
dla lakto-ovo-wegetarian. Są to sproszkowany jedwab oraz karmin.
Kosmetyki Dr. Hauschka, które nie zawierają w składzie sproszkowanego jedwabiu oraz karminu:
Pielęgnacja twarzy

Emulsja nawilżająca na dzień
Fluid tonujący
Intensywna kuracja do skóry nadwrażliwej
Intensywna kuracja do skóry zanieczyszczonej <25 lat
Intensywna kuracja do skóry zanieczyszczonej 25+
Intensywna kuracja regenerująca do skóry dojrzałej
Intensywna kuracja w okresie menopauzy
Kąpiel parowa do twarzy
Kompres odświeżający pod oczy
Krem do mycia twarzy
Krem tonujący na dzień
Krem z melisy na dzień
Krem z pigwy na dzień
Krem z płatków róży na dzień
Kuracja w ampułkach sensitiv na dzień i na noc
Lekki krem z płatków róży na dzień
Maseczka łagodząca
Maseczka nawilżająca
Maseczka oczyszczająca
Maseczka odżywcza z płatków róży
Maseczka rewitalizująca
Mleczko do demakijażu
Nawilżający krem pod oczy
Olejek do twarzy na dzień
Sztyft pielęgnacyjny do ust
Tonik odświeżający na dzień i na noc
Tonik regulujący na dzień i na noc

Seria regenerująca
Regenerujące serum na dzień i na noc
Regenerujący balsam do ciała

Pielęgnacja ciała

Balsam do ciała z lawendą i drzewem sandałowym
Balsam do ciała z migdałem
Balsam do ciała z płatków róży
Balsam pod prysznic z cytryną i trawą cytrynową
Balsam pod prysznic z lawendą i drzewem sandałowym
Balsam pod prysznic z migdałem
Balsam pod prysznic z płatków róży
Balsam przed i po opalaniu
Dezodorant z płatków róży
Dezodorant z szałwii i mięty
Krem do rąk
Kremowy olejek do kąpieli borowinowo-lawendowy
Mleczko do ciała z cytryną i trawą cytrynową
Mleczko do ciała z pigwy
Nawilżający krem do stóp
Odżywka do włosów z jojoba
Olejek do ciała borowinowo-lawendowy
Olejek do ciała z brzozą i arniką
Olejek do ciała z cytryną i trawą cytrynową
Olejek do ciała z migdałem i dziurawcem
Olejek do ciała z płatków róży
Olejek do ciała z tarniną
Olejek do kąpieli z cytryną i trawą cytrynową
Sztyft korygujący 01 – 03
Olejek do kąpieli z szałwią
Olejek do paznokci z neem
Olejek do paznokci z neem w sztyfcie
Rozmarynowy tonik do nóg
Świerkowy olejek do kąpieli na wiatr i niepogodę
Tonik do włosów z neem
Wzmacniająca kuracja do włosów z neem
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Regenerujący krem na dzień
Regenerujący krem na szyję i dekolt
Regenerujący krem pod oczy

Seria Dr.Hauschka Med

Balsam do ciała z przypołudnika
Extra-mocna miętowa pasta do zębów
Intensywnie regenerujący krem z przypołudnika
Łagodna pasta do zębów z solanką
Łagodzący krem z potentillą
Miętowy balsam do intensywnej pielęgnacji ust
Szałwiowy płyn do płukania jamy ustnej

Kosmetyki do makijażu

Konturówka do oczu 01 - 05
Konturówka do oczu Duo 01
Konturówka do oczu w płynie, czarna
Korektor 01 - 03
Kryjący podkład do twarzy 01 - 05
Tusz do rzęs czarny i niebieski
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