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Náš domov
Vinařství Nikolaihof se nachází ve Wachau, slunném údolí na Dunaji, kde již staří Římané 
před 2 000 lety založili své nejlepší vinice. Z cenných zdrojů a s láskou k přírodě zde 
po staletí vznikají kvalitní produkty. Víc jak 40 let se přitom vinařství Nikolaihof – jako jedno 
z prvních na světě – ztotožňuje s antropozofickou filozofií doktora Rudolfa Steinera. 
S certifikátem Demeter splňuje ty nejpřísnější podmínky v biodynamice a s hrdostí se hlásí 
k průkopníkům v oblasti kvality a trvale udržitelného rozvoje. Biodymanika v Nikolaihofu 
není chápána jen jako způsob výroby, nýbrž je pro ně i přirozeným stylem života, 
který se pak odráží ve všech oblastech bytí. Nejdůležitější zásadou přitom je,  
aby se do obdělávání půdy vkládalo co možná nejvíce síly a energie. 
Hlavním principem je minimální zasahování do přirozených procesů v přírodě.
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Co je pro nás důležité 
Vysoce kvalitní suroviny z certifikovaného biodynamického zemědělství Demeter,  
nejlépe z místního regionu – to je zdravá filozofie firmy. Vše je zpracováváno ručně 
a co nejšetrnějším způsobem. Přitom se celý proces výroby obejde bez emulgátorů 
z palmového oleje, bez ropných derivátů (parafínů), parabenů, silikonů apod., 
aniž by bylo nutné slevovat z účinku nebo ze složení produktů. Pro pracovníky Nikolaihof 
je to sice velká výzva, ale s radostí ji přijímají. Často používají suroviny, na jejichž 
blahodárné účinky se už dávno zapomnělo. Mnohé z nich jsou v dnešní době nahrazeny 
moderními produkty z laboratoří, což je velká škoda, neboť v rakouském regionu Wachau 
najdeme skutečně fascinující rostliny.
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        Antropozofie není práce, 
   ale přirozený životní styl.



Certifikace Demeter 
Základ biodynamického zemědělství položil na počátku dvacátého století rakouský filozof doktor 
Rudolf Steiner. Šířil myšlenku, abychom co nejméně zasahovali do přírody, neboť jen tak může 
energie v kosmu správně obíhat a současně se i přirozeně vstřebávat. Proto se v biodynamice 
nepoužívají žádné herbicidy a pesticidy a ani v půdě se nevyskytují žádné plísně – vše je 
ošetřováno ručně, šetrně a to pouze homeopatickými preparáty. Jedná se o 100% přírodní 
a domácí produkty, které spolu s kosmickými rytmy, fázemi měsíce a přírodními silami příznivě 
působí na naše tělo i pleť. 
Společnost Demeter (jméno dle řecké bohyně plodnosti) byla založena v Německu v roce 1932 
a dodnes je jediným světovým oceňovatelem biodynamických společností. Certifikace Demeter 
je značkou vysoké kvality rostlin, plodin a výrobků. Splňuje nejen kritéria biokosmetiky, ale 
i biodynamiky, tedy celostního přístupu k životu. Proto také certifikace Demeter patří 
k nejpřísnějším standardům na celém světě. Pro nás je však biodynamický přístup nejen práce, 
ale i přirozený životní styl, který dalece přesahuje jakoukoliv certifikaci.
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Procitnutí sedmikrásky 
- čistící pleťové mléko (602)
Pro suchou pleť
Čistící mléko pečuje o vaši pleť již  
během samotného čištění. Pomocí 
vatového odličovacího tampónu  
odstraníte make-up a jiné nečistoty.

Procitnutí sedmikrásky 
- čistící pleťový gel (601)
Pro všechny typy kůže 
Gel důkladně vyčistí vaši pleť  
od make-upu a nečistot a navíc 
ji osvěží. Naneste ho na obličej, 
jemně rozetřete a poté vodou omyjte.

100 ml kód 601 100 ml kód 602 100 ml kód 603

Procitnutí sedmikrásky  
- čistící pleťové tonikum (603)
K projasnění pleti
Pomocí tonika odstraníte z pokožky  
zbytky nečistot a připravíte ji na další péči. 
Navíc ho můžete používat během dne,  
abyste oživili vaši tvář a podpořili lesk  
a záři vaší pokožky.

Účinné látky & působení

  Olej z hroznového oleje, z divokých 
růží a z mandlí: čistí a pečuje

  Pečuje o pleť již během čištění
  Vhodný k odstranění očního 

make-upu

Účinné látky & působení

  Vysoce kvalitní výluh s lipovými 
a hroznovými semínky

  Pro dokončení očištění pokožky
  Ochrana pokožky

Účinné látky & působení

  Výtažek z lipových květů: uklidňující
   Výtažek z hroznových slupek: 

posilující
  Důkladně čistí a osvěží



Čištění obličeje
Jemné čištění bez palmového oleje

Naše čistící biodynamické produkty byly vyvinuty pro různé typy pokožky a neobsahují 
žádný palmový olej ani jeho deriváty. Důkladně odstraňují make-up, nečistoty, maz a jsou 
velmi snadno vstřebatelné. Pro dokonalé proniknutí účinných složek biodynamických 
produktů do vaší pokožky doporučujeme každodenní péči o obličej, která se skládá  
z čištění obličeje, použití sér a individuálního ošetření obličeje.
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Každodenní péče o obličej:  
1. krok - Čištění 
Vyčištění vaší pleti od nečistot, 
make-upu a mazu.

2. krok - Použití sér 
Antioxidativní doplnění 
k vaší denní péči.

3. krok - Ošetření
Individuální péče o obličej 
dle vašeho typu pleti.



40% hroznového oleje + výtažek z hroznů

  Nejvyšší koncentrace hroznového oleje 
v biodynamických produktech pro intenzivní péči

  Působí antioxidačně a regeneračně
  Podporuje obnovu buněk a přirozeně chrání pokožku

Výběr ze zlatých hroznů  
- intenzivní pleťové sérum (604) 
Speciální doplněk k denní péči o pleť
Díky jemnému složení se rychle vstřebává a okamžitě 
vyživuje pokožku. Sérum bylo speciálně vyvinuto 
jako doplněk pro každodenní péči a aplikuje se před 
použitím krému. Můžete si tak přizpůsobit péči 
sezónním nebo místním požadavkům.

30 ml kód 604



Síla hroznů
Pro všechny typy pokožky
Olej z hroznových jader je skutečně zázračným dílem přírody a jedním z nejvzácnějších 
domácích olejů. Je znám především díky vysokému podílu antioxidačního vitamínu 
E. Antioxidanty neutralizují volné radikály (látky urychlující stárnutí) 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 pokožky. Ve vyživujícím séru 
Výběr ze zlatých hroznů (604) je obzvláště vysoký podíl oleje z hroznových jader 
z Demeter vinařství Nikolaihof. Sérum je zároveň obohaceno i posilujícím výtažkem 
z hroznových jader.
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Účinné látky & působení

  Hroznový olej a ghí: antioxidační a vyživující
  Výtažek z hroznových slupek: povzbuzující a antioxidační
  Meruňkový olej a včelí vosk: podporuje zářivost a chrání 

pokožku

Účinné látky & působení

  22% hroznového oleje: regenerující a antioxidační
  Výtažek z hroznových slupek: povzbuzující a antioxidační
  Meruňkový olej a včelí vosk: podporuje zářivost pleti 

a chrání pokožku

Výběr ze stříbrných hroznů  
- vyživující pleťový krém (605)
Pro všechny typy pokožky
Vybrané složení krému intenzivně chrání pleť, jež díky 
vysoce kvalitnímu rostlinnému oleji neztrácí svůj lesk. 
Pomáhá pokožce obnovit vyváženost a zářivost.

50 ml kód 605 50 ml kód 606

Krém z ranního sběru  
- denní pleťový krém (606)
Pro normální až suchou pokožku
Skvostné složení vyživuje pokožku a poskytuje jí lipidy. 
Chrání pokožku a podporuje její vitalitu.



Olej z hroznových jader - intenzivní péče
Vyživující a podporující péče
V průběhu času ztrácí kůže důležité lipidy a cyklus obnovení pokožky se tak zpomaluje. 
Vysoký podíl cenných lipidů v biodynamických produktech pro péči o pleť pomáhá vyrovnávat 
tuto ztrátu a podporuje pokožku, aby si opětovně vytvořila svou přirozenou sílu.  
Ve spojení s výtažkem z hroznových slupek se tak pokožka stává odolnější vůči 
zevním škodlivinám. Snižuje se její napětí a kůže je díky tomu vláčná. 
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V čem je ghí výjimečný
Rovněž jedinečné jsou vlastnosti máslového oleje ghí. Při jeho použití jsme se nechali inspirovat 
ajurvédskou medicínou. Ta používá ghí jako elixír života jak pro vnitřní léčebné kůry, tak i při ošetřování 
ran nebo proti tvorbě jizev. Pokožka ho může obzvláště snadno vstřebat a ghí ji intenzivně ošetřuje. 
Skutečně zázračný prostředek pro pokožku v přípravcích pro denní i noční péči a v pečujících balzámech.



Účinné látky & působení
  Krém se šafránem: uklidňující a zvlhčující 
  Hroznový olej a ghí: povzbuzující a vyživující
  Výtažek z lipového květu: uklidňující

Účinné látky & působení
  Krém se šafránem: uklidňující a zvlhčující
  Hroznový olej: povzbuzující a udržující vlhkost 
  Výtažek z lipového květu: uklidňující
  Zmatňuje pokožku a udržuje přirozený lesk kůže

Šafránové osvěžení  
- osvěžující pleťový krém (607)
Pro normální a smíšenou pokožku
Smetanově šafránový výtažek poskytuje intenzivní vlhkost, 
která se kůží snadno vstřebává. Zmatňuje pleť a pomáhá 
mastné pokožce získat přirozenou rovnováhu.

Šafránové pohlazení  
- vyživující pleťový krém (608)
Pro suchou a velmi suchou pokožku
Krém je přímo nabitý přírodními látkami a spolu se 
smetanou je ideální pro zvlhčení pokožky. Výživné 
biodynamické ghí podporuje velmi suchou a citlivou 
pokožku, aby se znovu zregenerovala.

50 ml kód 607 50 ml kód 608
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Proč je v produktech pečujících o obličej smetana?
Říká se, že v mléce se koupala již Kleopatra, a smetana má skutečně jedinečné vlastnosti.
Ve smetaně se nachází více než 200 látek jako jsou kupř. minerály a vitamíny. Intenzivně zásobuje 
pokožku vlhkostí a díky svému složení se obzvláště snadno vstřebává. Proto je obsažena v produktech 
pro problematickou a citlivou pokožku (zvlhčující péče a pečující balzám).

Zklidňující péče se šafránem
Harmonizující péče pro stresovanou pokožku
Šafrán se v rakouské oblasti Wachau pěstoval již před staletími a je známý především pro jeho 
zklidňující a antioxidační účinky na pokožku. Ve vinařství Nikolaihof tradice blahodárných účinků 
šafránu opět ožívá v biodynamickém přístupu a výrobcích. Společně s výtažkem z lipového květu 
a s regenerujícím olejem z hroznových jader tak vznikly pro naše tělo obzvláště hodnotné produkty. 
Výtažek ze smetany a šafránu dodává intenzivní vlhkost, kterou může pokožka velmi snadno 
vstřebat. Výtažek z lipového květu a olej z hroznových jader působí i proti podráždění a oba pomáhají 
neutralizovat škodlivé volné radikály.



Sérum se slzami vinné révy 
Pomněnkové oči - oční sérum (609)
Pokožka kolem očí je velmi tenká a neustále ji namáháme naší mimikou. Pro citlivou pokožku je 
určeno oční sérum, které se díky svému tekutému složení snadno vstřebává a které je obzvláště 
vydatné a silné. Lněný olej a olej z hroznových jader dodávají pokožce antioxidanty a podporují ji 
proti zevním škodlivinám. Pokožku dále zvlhčují a posilují tzv. slzy vinné révy z našich vinohradů 
a výtažek z keře vilínu.

Oční péče

Slzy vinné révy
Předtím než víno po uplynutí zimy vyraší, vinná réva slzí. Tam, kde se nařízne, vytéká 
míza, která má zabránit vniknutí baktérií a obsahuje tak mnoho cenných látek. Mízu, 
známou též jako „slzy“, a její účinky znali již staří Římané před 2 000 lety a o jejích 
fascinujících vlastnostech informovala i slavná německá bylinkářka Hildegarda 
z Bingenu. Tehdy se slzy používaly především v případě onemocnění pokožky a vyrážek.

15 ml kód 609



Pomocníci během dne
Biodynamické balzámy na rty a ošetření rukou
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5 ml kód 611

30 ml kód 612

30 ml kód 613

5 ml kód 610

Krém na ruce - Sommeliér (612)
Jak již napovídá sám název, byl biodynamický Krém na ruce - Sommeliér vyvinut speciálně pro ty, 
kteří milují víno. Jednoduché složení umožňuje rychlé vstřebání. Neobsahuje žádné aromatické látky 
- v centru pozornosti tak zůstává víno a hlavně dokonalé ošetření rukou.

Krém na ruce - Vinná zahrada (613)
Naše ruce jsou většinou vystavovány mnoha vlivům - jsou neustále v kontaktu s různými substancemi, 
jsou často omývány a jen zřídkakdy jsou zakrývány. Proto také potřebují zvláštní péči. Biodynamický 
Krém na ruce - Vinná zahrada vyživuje pokožku drsných a namáhaných rukou. Navíc svojí jemnou vůní 
po citrónové verbeně a medu pečuje nejen o ruce, ale dodává i pocit svěžesti.

Meduňkový polibek - balzám na rty (610)
Biodynamický balzám Meduňkový polibek na rty je bez jakýchkoliv emulgátorů a konzervačních látek. 
Díky vysokému obsahu oleje z hroznových jader a včelímu vosku intenzivně ošetřuje a chrání suché 
a popraskané rty. Obsažený olej z meduňky lékařské je navíc znám pro své antibakteriální účinky a navíc 
pomáhá při léčbě oparů.

Rozmarýnový polibek - balzám na rty (611)
Biodynamický balzám Rozmarýnový polibek na rty je rovněž bez jakýchkoliv emulgátorů 
a konzervačních látek. Díky vysokému obsahu oleje z hroznových jader a včelímu vosku intenzivně 
ošetřuje a chrání suché a popraskané rty. Jemná vůně po rozmarýnu se stane vaším partnerem po celé 
zimní období.



TCM Herbs s.r.o. 
U Černé věže 6 

370 01 České Budějovice

zelená linka: 800 100 977 
www.biodynamickakosmetika.cz

Instagram/biodynamickakosmetikaFacebook/biodynamickakosmetika
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Váš prodejce:

Dovozce a distribuce pro ČR:


