Gun jezelf een hele speciale korte vakantie.
 Een ontspannen voetenbad, het uitstrijken van je handen en armen en geurige
compressen laten jou ontspannen. Dit vormt de ideale voorbereiding op de
aansluitende gezichtsreiniging en -verzorging met de natuurlijke cosmetica van Dr.
Hauschka. Reinigende en verzorgende maskers, intensieve verzorging met een
ampullen kuur regenereert. De penseelmassage bevordert de stroming van lymfe,
voert afvalstoffen af en versterkt het immuunsysteem. De Klassieke Dr.
Hauschkabehandeling geeft een doorstroomd en weldadig gevoel, een gevoel van
lichtheid en innerlijke balans.
Duur:
120 minuten
De Dr. Hauschka Behandelingsmethode
“Weldaad voor lichaam en geest”
Wie eenmaal een behandeling van Dr. Hauschka heeft ondergaan, zal dit ritueel regelmatig
willen ervaren. Beloon jezelf om de vier tot zes weken met deze rustgevende behandeling.
Laat regeneratie stimuleren
Doordat we jouw lichaam als één geheel benaderen, geven we impulsen die de regeneratie
en het herstel van je huid stimuleren. Een Dr. Hauschka Therapeut begint een Klassieke Dr.
Hauschka-behandeling altijd met een weldadig voetenbad en eindigt de behandeling
wanneer het lichaam volledig ontspannen en in evenwicht is.
“Dr. Hauschka werkt niet alleen aan de buitenkant, maar tevens aan de binnenkant. Vooral
tijdens de behandelingen, die ik geef in mijn salon, is dat goed zichtbaar. De huid heeft na
afloop niet alleen een mooie gloed, maar je ziet het ook aan de ogen van mijn klanten, die
stralen dan veel meer.”
Kwaliteit van de aanraking
Sinds Elisabeth Sigmund in de jaren ‘60 de basis voor natuurzuivere cosmetica legde, vormt
de lymfestimulatie een centraal onderdeel van elke Dr. Hauschka behandeling. De kleine
lymfecapillairen zijn belangrijk voor het afvoeren van stofwisselingsproducten en overtollig
weefselvocht. Wanneer zij met zachte strijkbewegingen en penseelstreken worden
gestimuleerd, ontspannen en ontgiften zij – zuurstof en voedingsstoffen worden naar de
cellen getransporteerd, het weefsel raakt zijn gifstoffen kwijt. De zelfreinigende processen
van je lichaam worden ondertussen geactiveerd, terwijl je jezelf kunt overgeven aan de
behandeling. Geniet van ontspannende en tegelijkertijd werkzame impulsen die je huid in
evenwicht brengen en je hele lichaam nog dagen laten nagenieten.
Dr. Hauschka Cosmetica staat niet alleen bekend om de 100% natuurlijke kwaliteit en het
bijzondere verzorgingsconcept. Ook de unieke schoonheidsbehandeling, verzorgd door Dr.
Hauschka Therapeuten, is geliefd. Bij ons mogen alleen speciaal hiervoor opgeleide
schoonheidsspecialisten de behandelingen uitvoeren. Zij kennen de samenstelling en de
werking van onze producten. Ze kiezen de juiste producten voor jouw huidbeeld en
verwennen haar: met een kuur, een masker, geurende compressen, bodyolie en een
verzorgende dagcrème. .
Onze Dr. Hauschka Therapeuten bieden gezichtsbehandelingen en lichaamsbehandelingen
aan.

