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O biodynamické kosmetice dieNikolai
    1. biodynamická kosmetika z vinných hroznů na světě

    Kosmetika pochází z rakouské oblasti Wachau – slunného údolí řeky Dunaje, jež je zapsáno na seznamu     
    UNESCO a získalo si proslulost pěstováním prvotřídního vína, meruněk, máku či šafránu

    Všechny naše produkty mají svůj původ na rodinném statku Nikolaihof, kde již po dvě tisíciletí roste nyní  
    nejstarší vinohrad ve střední Evropě a kvalita zdejších vín je oceňována po celém světě

    Základem naší kosmetiky je olej z hroznových jader – největší přírodní zdroj antioxidantů, který je jemný    
    pro pleť a ihned se vstřebá

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A
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Kosmetika je obohacena o další rakouské regionální suroviny, jako je vinná réva, lipové květy, meruňky 
nebo šafrán, jež si sami pěstujeme ve svém vinohradu, sadech a na polích

Naše kosmetika neobsahuje žádné chemické látky – parabeny, silikony, parafíny, palmový olej nebo jiné 
chemické konzervanty jsou u nás naprosté TABU

Jsme jediná kosmetická značka na světě, jejíž všechny produkty obdržely nejvyšší stupeň certifi kace 
Demeter (nejpřísnější možné posouzení kvality bio produktů) – mj. naši kosmetiku výhradně používá i britská 
královská rodina

Všechny naše produkty jsou připraveny ručně

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A
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Všechny biodynamické produkty dieNikolai obdržely 
1. (nejvyšší) stupeň certifi kace Demeter.

Biodynamické zemědělství a certifi kace Demeter
Biodynamické zemědělství je považováno za nejvíce udržitelnou formu zemědělství. Podstatou je péče o 
půdu, její obohacování a hnojení kompostem i speciálními biodynamickými přípravky, které jí vracejí vitalitu. 
Důraz se klade na lokálnost, biodiverzitu, ochranu životního prostředí, přirozenou regulaci škůdců a 
nepoužívání jakýchkoliv chemických látek (syntetická hnojiva, pesticidy, herbicidy). 

Co ale certifi kace Demeter znamená a zaručuje?  Tato certifi kace je udělována produktům vypěstovaným
v tzv. biodynamickém zemědělství, jehož standardy dalece přesahují požadavky ekologického zemědělství 
(bio produkty). Udělení certifi kátu je podmíněno každoročními velice přísnými kontrolami a podmínkami, 
které je velmi obtížné splnit a označuje se tímto oranžovým logem: 

V biodynamické kosmetice musí produkty splnit nejen požadavky pro BIO kosmetiku dané země,
ale i mnohem přísnější kritéria pro biodynamické zemědělství. Certifi kát Demeter obdrží pouze BIO 
produkty, které obsahují minimálně 95 % bio surovin, z nichž 90 % pochází z biodynamického zemědělství.

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A
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Hlavní rozdíly mezi jednotlivými
druhy kosmetik 

Přírodní suroviny

Charakteristika Konvenční
kosmetika

Přírodní
kosmetika

Bio
kosmetika

Biodynamická
kosmetika

Bez syntetických látek,
silikonů a GMO

Zohledňuje sílu přírody
a přírodní jevy

Obsahuje minimálně
95% bio surovin

90% bio surovin pochází
z biodynamického zemedělství

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A
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Každodenní péče o pleť
Správná péče o Vaši pleť se skládá ze 3 kroků , které zajistí, že Vaše pleť bude nejprve dokonale 
vyčištěna našimi ryze přírodními produkty. Poté vyživena Intenzivním pleťovým sérem a následně 
individuálně ošetřena dle typu pleti a potřeb.

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A

1. krok – Čištění pleti
Vyčištění Vaší pleti od nečistot, 
make-upu a mazu.

2. krok – Intenzivní sérum
Intenzivní vyživení pleti

3. krok – Ošetření pleti
Individuální péče dle Vašeho 
typu pleti.
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Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Olej z hroznových jader, mandlový olej a olej 

z divoké růže čistí a pečují o pleť
  Výluh z lipových květů zklidňuje pokožku
  Výluh z hroznových slupek posiluje pleť

Procitnutí sedmikrásky 
– čistící pleťový gel
Vhodné pro normální a smíšenou pleť 
Pleťový gel je prvním krokem v každodenní péči o pleť. 
Důkladně vyčistí Vaši pleť od make-upu a nečistot a navíc 
ji příjemně osvěží. Napěňte gel s vodou, naneste 
a krouživými pohyby masírujte pleť, poté omyjte vodou.

100 ml 650 Kč

VEGAN

Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Olej z hroznových jader, mandlový olej a olej 

z divoké růže čistí a pečují o pleť
  Výluh z lipových květů zklidňuje pokožku
  Výluh z hroznových slupek posiluje pleť

Procitnutí sedmikrásky 
– čistící pleťové mléko
Vhodné pro suchou a citlivou pleť
Pleťové mléko je prvním krokem v každodenní péči 
o pleť a pečuje o ni již během samotného čištění, kdy 
odstraní make-up a jiné nečistoty. Obsahuje aktivní 
látky, které do hloubky pokožku vyčistí, uklidní 
a podpoří ozdravné procesy kůže. Vhodné je také pro 
odličování očí bez pocitu pálení.

100 ml 650 Kč

VEGAN

Produkty k čištění pleti
BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A
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Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Léčivý přírodní jíl odstraňuje nečistoty
  Mouka z hroznových jader působí jako přírodní 

peeling
  Vinný kámen čistí pleť od nečistot

Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Výluh z lipových květů zklidňuje pokožku
  Výluh z hroznových jader a výluh z divoké růže čistí 

a pečují o pleť

Něžné pohlazení 
– přírodní pleťový peeling
Vhodné pro všechny typy pleti
Dokonalé dočištění pleti 100% přírodním peelingem 
je přesně to, co Vaše namáhaná pokožka potřebuje 
k odstranění odumřelých kožních buněk, vyčištění 
od různých nečistot a k obnově rovnováhy pleti. Jeho 
použití je velmi jednoduché a praktické – prášek 
smícháte v misce nebo dlani s naším čistícím 
gelem nebo mlékem a aplikujete jej na obličej a 
necháte působit přibližně 15 minut. 

Procitnutí sedmikrásky 
– čistící pleťové tonikum
Vhodné pro všechny typy pleti
Pleťové tonikum je dalším krokem v dokonalé péči 
o pleť. Odstraňuje z pokožky zbytky nečistot 
a připravuje pleť na další péči. Lze ho použít i během 
dne jako hydratační vodu na celé tělo pro osvěžení 
a rozjasnění pleti.

50 g 550 Kč100 ml 600 Kč

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A

VEGAN

VEGAN
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Intenzivní pleťová séra
Intenzivní vyživení Vaší pleti
Intenzivní pleťová séra obsahují účinné přírodní látky, jejichž základem je olej z hroznových 
jader. Ideální je používat pleťová séra jako doplnění Vaší každodenní péče o pleť. Velmi 
jemná a příjemná textura zajišťuje, že se účinné látky ihned vstřebají. Pleť tak bude 
okamžitě vyživena potřebnými živinami a připravena na další péči.

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A

Síla vinné révy
Olej z hroznových jader je skutečným zázrakem přírody a jedním z nejvzácnějších domácích 
olejů. Je znám především jako nejbohatší přírodní zdroj antioxidantů a díky vysokému podílu 
vitamínu E. Antioxidanty neutralizují volné radikály (látky urychlující stárnutí pokožky) a pomáhají 
chránit pleť před škodlivými zevními vlivy. Olej z hroznových jader má rovněž regenerační účinky, 
přirozeně chrání pokožku, podporuje obnovu buněk a udržuje volný průtok mazu – proto je 
vhodný pro všechny typy pleti.
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Hlavní suroviny a jejich účinek:
  40 % oleje z hroznových jader vyživuje pleť a potlačuje 

stárnutí pleti
  44 % výluhu z hroznových jader zvlhčuje pokožku

Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Slzy vinné révy posilují a vyživují oční okolí
  Lněný olej a olej z hroznových jader vyživují pokožku 

a dodávají jí potřebné antioxidanty
  Výluh z vilínu rozzáří pleť

30 ml                           1500 Kč                 4 ml                           160 Kč                 

Pomněnkové oči
- oční sérum
Vhodné pro všechny typy pleti
Naše oční sérum je určeno k intenzivní péči o oční 
okolí. Je založeno na vzácné vinné míze, která je pro 
své neobyčejně hojivé a regenerační účinky mnohdy 
nazývána jako „slzy vinné révy“. Jedinečná tekutá 
konzistence séra zajišťuje jeho šetrné roztírání 
a vstřebání.

Výběr ze zlatých hroznů 
- intenzivní pleťové sérum
Vhodné pro všechny typy pleti
Sérum bylo speciálně vyvinuto jako doplněk pro 
každodenní péči. Díky jemnému složení se rychle 
vstřebává, okamžitě vyživuje a projasňuje pokožku. 
Aplikuje se před použitím pleťového krému, lze ho 
však používat i samostatně díky jeho 
koncentrovanému složení – obsahuje totiž z 84 % 
hroznového oleje (olej z hroznových jader společně 
s výluhem z hroznových jader), který je největším 
přírodním zdrojem antioxidantů.

15 ml 1200 Kč

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A

VEGAN
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Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Obsažené rostlinné oleje vyživují náročnou pleť 

a dodávají jí pružnost 
  Výluh z hroznových slupek zvlhčuje a posiluje pokožku
  Včelí vosk rozjasňuje a ochraňuje pokožku

Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Obsažené rostlinné oleje pomohou vrátit přirozenou 

pružnost pleti
  Výluh z hroznových slupek zvlhčuje a posiluje pokožku
  Olej z meruňkových jader rozjasňuje pokožku

Výběr ze stříbrných hroznů 
– vyživující pleťový krém
Vhodné pro normální a suchou pleť
Vyživující pleťový krém se zvýšeným obsahem oleje z 
hroznových jader a dalších vzácných olejů (např. olej z 
meruňkových a mandlových jader) intenzivně pomáhá 
chránit, vyživovat a regenerovat všechny typy pleti. 
Pomáhá pokožce obnovit vyváženost a zářivost.

Růžové nebe 
– veganský pleťový fl uid
Vhodné pro normální a suchou pleť
Veganský pleťový fl uid poskytuje pleti intenzivní péči 
a přirozenou rovnováhu. Obsažené rostlinné oleje 
nejvyšší kvality zanechají pokožku vláčnou, 
hydratovanou, ale bez olejovitého fi lmu, a proto je 
ideální pro použití v teplých jarních a letních dnech 
nebo pro ženy, které rády a často cestují.

VEGAN

50 ml                     1800 Kč                 50 ml                     1800 Kč                 5 ml                 180 Kč                 4 ml                 160 Kč                 

Pleťové krémy a fl uidy
BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A
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Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Obsažené rostlinné oleje vyživují náročnou pleť 

a dodávají jí pružnost 
  Olej z bezových jader uklidňuje a harmonizuje pokožku
  Šafrán jemně zvlhčuje a zklidňuje pokožku

Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Ghí máslo intenzivně vyživuje pokožku
  Obsažené rostlinné oleje posilují a ošetřují pokožku
  Výluh ze slupek hroznů zvlhčuje a posiluje pokožku

Krém z ranního sběru 
– regenerační pleťový krém
Vhodné pro zralou a velmi suchou pleť 
Výjimečné složení regeneračního pleťového 
krému s olejem z hroznových jader, ghí, oleje 
z meruňkových jader a dalšími aktivními 
antioxidanty maximálně vyživuje denně 
namáhanou pokožku a poskytuje jí potřebné lipidy 
pro zachování vitality a pružnosti.

30 ml                     1300 Kč                 50 ml                     1950 Kč                 4 ml                  160 Kč                 5 ml                 200 Kč                 

Šafránové nebe 
– veganský pleťový fl uid
Vhodné pro mastnou a smíšenou pleť 
Velmi lehká struktura tohoto fl uidu pokožku zvlhčuje, 
zjemňuje a dodává jí potřebné živiny. Obsažené 
lokální suroviny jako jsou olej z hroznových jader, 
mandlový, brutnákový a rakytníkový olej vyživí pleť a 
brání ucpání kožních pórů. Další suroviny jako je 
lipový extrakt a šafrán dodávají pokožce potřebnou 
hydrataci, uvolní ji před stresem a navrací jí 
potřebnou rovnováhu.

VEGAN

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A
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50 ml                     1650 Kč                 50 ml                     1650 Kč                 5 ml                 180 Kč                 5 ml                 180 Kč                 

Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Smetana a ghí máslo jemně zvlhčují a vyživují pokožku
  Olej z hroznových jader ošetřuje pokožku a podporuje 

její regeneraci
  Výluh z lipového květu a šafrán zvlhčují a zklidňují 

pokožku

Hlavní suroviny a jejich účinek:
  Smetana a šafrán jemně zvlhčují a matují pokožku
  Olej z hroznových jader udržuje vlhkost pokožky 

a posiluje ji
  Výluh z lipového květu zklidňuje a hydratuje pokožku

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A

Šafránové osvěžení
– hydratační pleťový krém
Vhodné pro mastnou a smíšenou pleť
Pleťový krém s vysokým obsahem smetany a oleje 
z hroznových jader a dalšími aktivními přírodními 
surovinami jako je vzácný šafrán pleť zmatňují, 
hydratují a pomáhají mastné pokožce získat 
přirozenou rovnováhu. Samotný šafrán zklidňuje 
pleť a dostatečně hydratuje.

Šafránové pohlazení 
– vyživující pleťový krém
Vhodné pro suchou a citlivou pleť
Pleťový krém s obsahem smetany a ghí másla 
doplněný o výtažek ze šafránu je dokonalou 
kombinací pro suchou, citlivou a podrážděnou pleť. 
Pleť bohatě hydratuje a regeneruje i při poranění či 
popálení od slunce.
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BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A

Tělová péče

150 ml 700 Kč 150 ml 700 Kč150 ml 700 Kč 150 ml 700 Kč

VEGAN VEGAN

Regenerační tělové mléko
Regenerační tělové mléko je ideálním kosmetickým 
produktem pro všechny, jejichž pokožka je suchá a 
vyžaduje pravidelný přísun živin během dne. Jemné 
biodynamické tělové mléko s ryze veganským složením 
poskytuje pleti intenzivní péči a přirozenou rovnováhu. 
Velmi jemná zvlhčující textura se ihned vstřebá a zanechá 
pokožku sametově jemnou bez olejovitého fi lmu. 

Hydratační tělový fl uid 
Hydratační tělový fl uid je vhodný pro všechny, jejichž 
pokožka je smíšená, mastná či problematická a 
vyžaduje dostatek živin během celého dne. Lehká 
struktura fl uidu se ihned vstřebá, navíc se skládá 
pouze z 11 přírodních surovin a je vhodný také po 
sportu či pro ženy, které trpí návaly horka.

Hlavní suroviny a jejich účinek:
 Olej z hroznových jader vyživuje pleť a potlačuje stárnutí pleti 
  Šafrán jemně zvlhčuje a zklidňuje pokožku
  Slunečnicový olej pomáhá regenerovat namáhanou pokožku

Hlavní suroviny a jejich účinek:
 Olej z hroznových jader vyživuje pleť a potlačuje stárnutí pleti 
 Výluh z hroznových jader zvlhčuje pokožku
  Slunečnicový olej pomáhá regenerovat namáhanou pokožku
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BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A

Sprchové gely a šampóny

VEGAN VEGANVEGANVEGAN

200 ml 450 Kč 200 ml 450 Kč 200 ml 450 Kč 195 ml 550 Kč

Rieslingový sprchový gel
a šampón 

Základem tohoto sprchového gelu je 
biodynamické víno Riesling. Díky němu 
máte možnost poznat pravou chuť 
vinohradu a dopřát ji i svému tělu. 
Dalšími lokálními surovinami jsou olej 
z hroznových jader a slunečnicový olej, 
které čistí pokožku a dodávají jí potřebné 
živiny. Obsažený bergamotový olej 
uklidňuje namáhanou pleť a navíc 
dodává sprchovému gelu příjemnou 
vůni. Gel je možné použít také jako 

šampón.

Bezinkový sprchový gel 
a šampón

Bezinkový sprchový gel obsahuje z velké 
části suroviny pocházející přímo z oblasti 
Wachau – kupříkladu bezinkové květy a 
plody a víno Veltlin. Dalšími lokálními 
surovinami jsou olej z hroznových jader 
a slunečnicový olej, které čistí pokožku a 
dodávají jí potřebné živiny. Gel je možné 

ho použít také jako šampón.

Lipové sprchové mléko
a kondicionér

Lipové sprchové mléko obsahuje z velké 
části suroviny pocházející přímo z oblasti 
Wachau – kupříkladu víno Veltlin a lipové 
květy, které jsou od nepaměti používány 
ke zklidnění podrážděné pokožky. 
Dalšími lokálními surovinami jsou olej 
z hroznových jader a slunečnicový olej, 
které čistí pokožku a dodávají jí potřebné 
živiny. Mléko je možné použít také jako 
kondicionér.

Sprchový gel a šampón 
pro citlivou pokožku

Sprchový gel a šampón v  jednom 
s  vysokým obsahem slunečnicového 
oleje a výluhu z lipových květů je určen 
zejména pro ty, kteří mají velmi citlivou a 
náchylnou pokožku. Díky příjemné vůni 
a výjimečnému složení je určen také pro 
miminka a nejmenší děti ke každodenní 
koupeli.

dieNikolai Katalog CZ-2022-srpen.indd   15dieNikolai Katalog CZ-2022-srpen.indd   15 26.08.2022   17:3126.08.2022   17:31



Kosmetické balíčky
Naše biodynamické kosmetické balíčky jsou pečlivě vybrány tak, aby ve zvolené kombinaci zajistily vaší 
pleti ideální živiny, jež pokožku nejen obnoví a vyživí, ale dodají jí také patřičný lesk. Tyto kosmetické balíčky 
jsou vhodné nejen pro Vás, ale také jako krásný dárek pro Vaše příbuzné nebo kamarády a jsou zabaleny v 
přírodním sáčku nebo dárkovém balení.

BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A

Poznávací sada dieNikolai
Poznávací sada obsahuje 4 oblíbené 
vzorky pro všechny typy pleti. Seznámí 
Vás s danými produkty a pomůže Vám 
určit, který produkt pro Vás bude nejlepší 
volbou. Vhodná také jako malý dárek pro 
Vaše blízké. Jako bonus v krabičce naleznete 
kupón v hodnotě 200 Kč na Váš další nákup 
na našem e-shopu či v našem kamenném 
obchodě a salónu. 500 Kč

VEGANVEGAN

SLEVA
11°%

SLEVA
13°%

SLEVA
13°%
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BIODYNAMICK Á  KOSME TIK A

Balzámy na rty

6 ml 250 Kč

30 ml 300 Kč

30 ml 300 Kč

30 ml 300 Kč

6 ml 250 Kč

Krémy na ruce
Sommeliér
Biodynamický krém Sommeliér je určen pro dokonalé ošetření suché a zralé 
pokožky. Hlavní aktivní složkou tohoto krému je olej z hroznových jader, 
který vyživuje pokožku a působí jako silný antioxidant. Pokožka tak snáze 
regeneruje, je pružnější a nedochází k jejímu předčasnému stárnutí.

Vinná zahrada
Velmi oblíbený biodynamický tělový krém na ruce a tělo s obsahem svěží 
citrónové verbeny vyživí a hydratuje namáhanou a vysušenou pokožku 
celého těla. Unikátní složení tělového krému pokožku zklidní, uvolní a zvláční.

Růžový květ
Biodynamický tělový krém s obsahem oleje z divoké růže a rozmarýnu 
vyživuje a hydratuje namáhanou a vysušenou pokožku celého těla. Díky 
kombinaci sedmi vzácných olejů obnovuje pokožku a dodává jí dostatečnou 
vlhkost a přirozený lesk.

Meduňkový a Rozmarýnový polibek 
Jedinečné složení přírodních balzámů chrání rty před vysušením, intenzivně 
je regeneruje a ošetřuje. Základem je olej z hroznových jader a včelí vosk, 
a proto jsou balzámy dostatečně výživné a zároveň účinné v boji a při 
prevenci proti aftům a oparům. Pomáhají hlavně v zimě a horkých dnech.
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Druh pleti Krok 1: Čištění Krok 2: Sérum Krok 3: Individuální péče

Mastná pleť

Smíšená pleť

Normální pleť

Suchá pleť

Velmi suchá pleť

Dehydratovaná 
pleť

 Doporučená péče pro jednotlivé druhy pleti

Krok 3: Individuální péče

Čistící 
pleťový gel

Čistící 
pleťové 
mléko

Pleťové 
tonikum

Něžné 
pohlazení

Šafránové nebe

Růžové 
nebe

Šafránové 
osvěžení

Krém z ranního 
sběru

Šafránové pohlazení

Výběr ze 
stříbrných 

hroznů

Intenzivní
i oční sérum 
jsou vhodná 
pro všechny 

typy pleti
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který používá jedinečnou biodynamickou kosmetiku dieNikolai.
Ta se hrdě hlásí k nejvyššímu stupni certifi kace Demeter, jenž Vám 
zaručuje nejlepší možnou kvalitu přírodních surovin na světě. 

Denně kosmetiku dieNikolai používá kupř. i britská královská rodina.

Základem péče je olej z jadérek vinné révy, který svým výjimečným 
složením představuje vysoce koncentrovaný zdroj antioxidantů. 
Vaše pleť tak bude krásná každý den. Přirozeně.

Profesionální kosmetická péče trvá 30 nebo 60 minut. Přístup je volen 
vždy individuálně, podle Vašich požadavků a aktuálních potřeb Vaší pleti.

1. biodynamický salón v ČR

Objednávky do salónu:
 728 729 021

info@biodynamickakosmetika.cz
www.biodynamickysalon.cz

 Dům biodynamické kosmetiky

 Hroznová 4

370 01 České Budějovice
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Instagram/biodynamickakosmetikaFacebook/biodynamickakosmetika

zelená linka: 800 100 977
www.biodynamickakosmetika.cz

www.biodynamickysalon.cz

Kontakt

 Biodynamická kosmetika dieNikolai
Hroznová 4

370 01 České Budějovice
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