Kosmetyki odpowiednie dla wegan
Składniki kosmetyków do pielęgnacji skóry Dr. Hauschka są głównie pochodzenia roślinnego. Ponadto,
glicerol, kwas stearynowy i inne substancje tłuszczowe są otrzymywane z roślin.
Kosmetyki Dr. Hauschka, które nie zawierają w składzie żadnych składników pochodzenia zwierzęcego:
Pielęgnacja twarzy

Emulsja nawilżająca na dzień
Intensywna kuracja do skóry nadwrażliwej
Kąpiel parowa do twarzy
Kompres odświeżający pod oczy
Krem do mycia twarzy
Krem z melisy na dzień
Maseczka oczyszczająca
Mleczko do demakijażu
Olejek do twarzy na dzień
Serum na noc
Tonik odświeżający na dzień i na noc
Tonik regulujący na dzień i na noc

Seria regenerująca

Regenerujący balsam do ciała

Seria Dr.Hauschka Med.

Łagodna pasta do zębów z solanką
Łagodzący krem z potentillą

Kosmetyki do makijażu

Konturówka do oczu 01 – 05
Konturówka do oczu Duo 01
Korektor 01 – 03
Kryjący podkład do twarzy 01 – 05

Pielęgnacja ciała

Balsam do ciała z lawendą i drzewem sandałowym
Balsam do ciała z migdałem
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
Dezodorant z płatków róży
Dezodorant z szałwii i mięty
Kremowy olejek do kąpieli borowinowo-lawendowy
Kremowy olejek do kąpieli z płatków róży
Mleczko do ciała z cytryną i trawą cytrynową
Mleczko do ciała z pigwy
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
Olejek do kąpieli z migdałem
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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