
Karácsonyi Ajándékcsomagok 2019 

Hauschka 

Finom érintéstartalom: 

• Neem körömápoló olaj 18 ml pipettával 
• Kézkrém 30 ml 
• limitált kiadású Körömreszelő és polírozó 

Kezeinkkel megérintjük, és rendkívüli finomsággal érzékeljük a világot magunk 
körül. Gondoskodjunk róluk a kényeztető kézápoló szettel, mely puha, bársonyos 
érzést hagy maga után és kellő védelmet biztosít a kíméletlen téli időjárás idején. A 
magas minőségű ajándék Körömreszelő és polírozó csillogó körmöket biztosít. Ára 
:7100 ft 

 

  

  

  

  

Téli hangulat ajándékcsomag – 
varázslatos szemek 

tartalom: 

• Dúsító szempillaspirál 8 ml 
• Sminklemosó 18 ml 
• limitált kiadású Szempillagöndörítő 

A szemek tündökléséért: az ápoló hatású Dúsító szempillaspirál klasszikus, fekete 
árnyalatban kifejezővé teszi a tekintetet.A Szempillagöndörítő lágyan íveltté teszi a 

https://www.dr.hauschka.com/hu_HU/termekek/teli-hangulat-ajandekcsomag-finom-erintes/
https://www.dr.hauschka.com/hu_HU/termekek/teli-hangulat-ajandekcsomag-varazslatos-szemek/
https://www.dr.hauschka.com/hu_HU/termekek/teli-hangulat-ajandekcsomag-varazslatos-szemek/


pillákat, a Sminklemosó pedig nem csak tisztítja, de ápolja is a szemkörnyék finom 
bőrét. Ajándékozza meg sminkkedvelő szeretteit ezzel az exkluzív ajándékcsomagal 

Ára :8300 ft.  

  

  

  

  

Téli hangulat 
ajándékcsomag – tündöklő szemkörnyék 

tartalom: 

• Szemkörnyékápoló krém 12,5 ml 
• Kiemelő szemöldök- és szempillaspirál 3 ml 
• limitált kiadású Szemöldökcsipesz 

A női neszesszer alapvető kellékei: frissítse fel megjelenését ezzel a praktikus 
csomaggal. A reggeli arcápolás elengedhetetlen alkotóeleme a Szemkörnyékápoló 
krém, mely könnyed textúrájával ápolja a szemkörnyék érzékeny bőrét.A 
Kiegyenlítő szemöldök- és szempillaspirál egész napra rendezett megjelenést ad, 
külön színezés nélkül.A limitált kiadású Dr. Hauschka Szemöldökcsipesz ideális a 
szemöldök formázására.  

Ára:9950 ft 

 

https://www.dr.hauschka.com/hu_HU/termekek/teli-hangulat-ajandekcsomag-tundoklo-szemkornyek/
https://www.dr.hauschka.com/hu_HU/termekek/teli-hangulat-ajandekcsomag-tundoklo-szemkornyek/


Téli hangulat – Adventi kalendárium 

Az Adventi kalendáriumban megtalálhatók a legváltozatosabb Dr. Hauschka arc- 
és testápolás próbakiszerelésű készítményei, melyek által megismerhető, vagy újra 
átélhető a természet ápoló ereje, a válogatott gyógynövény kivonatok, természetes 
éterikus olajok és nemes illatok kompozíciójának csodálatos hatása. 

Ára:21.500 

Guinot 

Age Logic ajándék csomag 2019 

 Tartalma: Créme Age Logic, 50ml, 1db Age Logic Yeux 5ml, 1db ajándékba  ár:39.700 

 

Longue Vie Ajándékcsomag 2019 Tartalma: 1 db Créme Longue Vie, 50ml 1db Longue 
Vie Yeux 5ml ajándékba  ár: 27.800 Ft 

 

https://www.dr.hauschka.com/hu_HU/termekek/adventi-kalendarium-2019/


 Hidratáló Ajándékcsomag 2019 Tartalma: Créme Hydra Summum 50ml, 1db Longue 
Vie Yeux, 5ml, 1db ajándékba  ár: 29.300 Ft 

GN500732   

 15 napos bőrfiatalító ajándékcsomag SÉRUM LONGUE VIE - Bőrfiatalító Szérum, 
15ml CRÉME LONGUE VIE - Sejtszinten Ható, Vitalizáló Krém, 15ml, MASQUE 
ANTI-RIDES - Ránctalanító Arcmaszk,  16.800 Ft 

GN500564  



 MIRIFIC Testápoló Ajándékcsomag MIRIFIC Tusfürdő, 100ml MIRIFIC Testápoló 
Olaj, 100ml MIRIFIC Frissítő Testpermet, 10ml  ár: 15.400 

Ft  

Hyamatrix 

 

2 professzionális hatású otthoni készítmény 

Ár: 59.900 Ft 

  

  

  

  

  

  

 


