Een natuurzuivere verzorging
Voor natuurlijke gezondheid en schoonheidsverzorging

Dr. Hauschka Cosmetica staat niet alleen bekend om de
100% natuurlijke kwaliteit en het bijzondere verzorgingsconcept. Ook de unieke schoonheidsbehandeling is geliefd,
met de juist gekozen producten voor jouw huidbeeld krijg
je een complete kuur zoals reinigen, diverse maskers,
geurende compressen, massage’s met verkoelende
bodymilk en verwarmende bodyolie en natuurlijk een
verzorgende dagcrème. Doordat je lichaam als één geheel
word benaderd, krijgt het impulsen die de regeneratie en het
herstel stimuleren.
Een antroposoﬁsche gezichts- en lichaamsbehandeling richt
zich op het zelfherstellend vermogen van huid en lichaam.
Misschien is het wel het verlangen van deze tijd; een
aanraking die diep raakt en daarbij tegelijkertijd de individuele
grenzen van de mens respecteert. Het verlangen naar een
zachte aanraking, die meer is dan alleen een oppervlakkige
aanraking. Kan het zo zijn dat een gezichtsbehandeling
een gezonde impuls betekent voor je huid en jouw gehele
organisme? Je huid staat, als beschermende omhulling
van je lichaam, bloot aan invloeden van buitenaf en van
binnenuit, die je huid kunnen verzwakken. Daardoor kan
droogte, gebrek aan vocht of een overmatige productie van
vet, maar ook vroegtijdige veroudering optreden.

“Ieder mens heeft behoefte aan zowel innerlijke
als uiterlijke schoonheid.”
- Elisabeth Sigmund -

Bij Dr. Hauschka Cosmetica worden deze veranderende
huidbeelden gezien als een tijdelijk verschijnsel. Daarom
wordt er geen indeling gemaakt in verschillende huidtypen.
Je huid wordt gezien als een compleet orgaan en de
eigen activiteit ervan wordt gestimuleerd; op die manier
ondersteunt Dr. Hauschka Cosmetica het zelfherstellend
vermogen van je huid.
De Dr. Hauschka Therapeut kiest het verzorgingsprogramma dat past bij de conditie van je huid. Ze maakt daarbij
een keuze uit een exclusief assortiment ampullen en intensief
verzorgende producten. Rijke maskers als extra verzorging,
met extracten uit heilzame planten en hoogwaardige
plantaardige oliën als avocado en jojoba, kalmeren je huid
en stimuleren de vochtregulerende processen.
De Dr. Hauschka Therapeut sluit je behandeling af met een
geschikte dagverzorging voor jouw huid. Als je wilt maakt
ze je na aﬂoop mooi op met de natuurlijke make-up van Dr.
Hauschka die door de verzorgende werking de behandeling
voortzet.
Bij Praktijk Vivaﬁt kunt u contant betalen én pinnen!
Like ons ook op facebook en volg ons op Instagram en
twitter: #praktijkvivaﬁt.

Vivianne Lemeer
Dr. Hauschka therapeute

“Ervaar zelf wat ware schoonheid is”
+31 (0)6 28 91 25 55
Van Beethovenlaan 47
5654 EB Eindhoven
www.praktijkvivaﬁt.nl

De Dr. Hauschka behandeling

Lichaamsbehandelingen

De meeste behandelingen bij een Dr. Hauschka Therapeut
beginnen met een geurig voetenbad. De stress van alledag
lost op in warmte en geeft een heerlijk ontspannen gevoel.

Dr. Hauschka lichaamsbehandeling (massage):
€ 79,50, 90 min. (incl. voetenbad en rusttijd
na de massage).

De Luxe behandeling is de meest complete Dr. Hauschka
behandeling zoals hij ooit bedoeld is. Kenmerkend is dat
hij ruim twee uur duurt en zó compleet en ontspannend is,
dat je in een slaap-waak fase raakt. Je ontspant optimaal,
terwijl je huid professioneel verzorgd wordt. Het resultaat:
een stralende teint én ruimte in je hoofd.

Dr. Hauschka rugbehandeling (massage):
€ 45,00, 40 min. (incl. voetenbad en korte rusttijd).

Gezichtsbehandelingen
Luxe klassieke Dr. Hauschka behandeling:
€ 99,50, 135 min. (incl. epileren en korte rugmassage).
Klassieke Dr. Hauschka behandeling:
€ 89,50, 120 min. (incl. epileren).

Dr. Hauschka rugreinigingsbehandeling:
€ 47,50, 50 min. (incl.korte rugmassage).

Hand,- en/of voetbehandelingen

Onderbenen incl. knie harsen
Hele benen harsen
Hele benen incl. bikinilijn harsen
Bikinilijn harsen

: € 20,00
: € 39,50
: € 54,50
: € 19,50

Oksels harsen
Onderarmen
Hele armen
Hele armen incl.oksels
Rug

: € 17,50
: € 17,50
: € 29,50
: € 42,50
: € 35,00

Wimpers en wenkbrauwen

Dr. Hauschka handbehandeling:
€ 39,50, 40 min.
Manicure met Dr. Hauschka producten:
€ 20,00 (manicure + lak € 23,00), 20 min.
€ 30,00 (manicure + gellak), 20 min.

Wenkbrauwen epileren (of harsen):
€ 5,- tijdens de gezichtsbehandeling.

: € 9,50

Verven wimpers of wenkbrauwen
€ 7,50 tijdens de gezichtsbehandeling

: € 9,50

Verven wenkbrauwen en wimpers
€ 12,50 tijdens de gezichtsbehandeling.

: € 17,50

Verstevigende Dr. Hauschka behandeling:
€ 119,50, 140 min. (incl. epileren, oog- en halspakking).

Luxe Dr. Hauschka handbehandeling:
€ 50,00 (manicure + lakken), 60 min.
€ 60,00 (manicure + gellak), 60 min.

Vitaliserende Dr. Hauschka behandeling:
€ 69,50, 90 min.

Dr. Hauschka voetbehandeling:
€ 39,50, 40 min.

Korte vitaliserende Dr. Hauschka behandeling:
€ 57,50, 70 min.

Voetverzorging met Dr. Hauschka producten:
€ 29,50 (verzorging + lak € 32,50), 25 min.
€ 49,50 (verzorging + gellak), 25 min.

Volledige make-up

: € 29,50

Na de behandeling uitleg + make-up

: € 10,00

Luxe Dr. Hauschka voetbehandeling:
€ 59,50 (voetverzorging + lakken), 60 min.
€ 79,50 (voetverzorging + gellak), 60 min.

Na de behandeling lichte dagmake-up gratis.

Ontspannende Dr. Hauschka behandeling:
€ 69,50, 90 min.
“Tijd voor mezelf” Dr. Hauschka behandeling:
€ 54,50, 60 min.
Jonge huid Dr. Hauschka behandeling:
€ 39,50, 60 min. (t/m 21 jaar).
Acnékuur Dr. Hauschka behandeling (5+1):
€ 247,50, 6 x 60 min. (binnen 16 weken).
Los: € 49,50
Jonge mamma behandeling:
€ 79,50, 100 min. (oppas voor kindjes tot 3 jaar).

(voetbad, korte rugmassage, korte gezichtsverzorging, wimpers verven,
epileren, dag make-up én gecertiﬁceerde kinderoppas).

Piece of health behandeling :
€ 64,50, 75 min.
®

(speciaal aangepast voor dames met of genezend van kanker).

Aanvulling tijdens behandeling
Regeneratieproducten
Oog- en Halspakking
Korte rugmassage

: € 7,50
: € 27,50
: € 15,00

Make-up

Combi hand- en voetbehandeling : € 10,00 korting.
Nagels lakken
: € 7,50
Nagels lakken handen en voeten
: € 12,50
Gellak handen
: € 15,00
Gellak voeten
: € 25,00
Gellak handen en voeten
: € 35,00
Verwijderen Gellak
: € 10,00
Indien opnieuw lakken met Gellak
: € 5,00

Harsbehandelingen - ontharen

Beauty Party, workshop, huidadvies
Vanaf 6 tot 12 personen op locatie een gezellige
avond, middag of ochtend voor € 12,50 p.p
(incl. hapje en sapje € 17,50). Na aﬂoop krijgt
iedereen een goodiebag met o.a. een kortingsbon).
De locatie wordt door de aanvrager zelf geregeld.
Er moet warm water aanwezig zijn.
Op een mooie, passende locatie (b.v. biologische
gasterij het Wasven of het FeelGood park in
Meerhoven) verzorgen wij een complete
workshop gezichtsverzorging incl. high tea
of een biologische lunch. Voor alles word gezorgd!
Van 15 tot 25 personen voor € 29,50 p.p. incl.
goodiebag, koﬃe/thee, hapjes en sapjes).

Wenkbrauwen (epileren)
€ 5,- tijdens de gezichtsbehandeling.

: € 9,50

Bovenlip of Kin harsen
€ 5,- tijdens de gezichtsbehandeling.

: € 9,50

Bovenlip en Kin harsen
€ 10, tijdens de gezichtsbehandeling.

: € 14,50

Huidadvies en uitleg gebruik producten:
Na behandeling gratis.

Hele gelaat harsen
€ 15,- tijdens de gezichtsbehandeling.

: € 19,50

Elke maandagavond inloopavond
van 19.00 tot 20.30 uur: gratis advies.
*Prijzen zijn geldig vanaf 01-12-2014

