
Produse pentru îngrijirea pielii organice 

                        Schau Auf Di 

            Produse organice pentru îngrijirea pielii  

 

Niche Brands vă prezintă o gamă de produse organice pentru îngrijirea pielii, ce conțin 

doar ingrediente 100% naturale, de cea mai înaltă calitate. 

Schau Auf Di este o companie producătoare de produse pentru îngrijirea pielii, 

organice, mixate manual, fondată de Michael Friedl și Christopher Robl în 2017, în inima 

regiunii austriece Waldviertel. Ideea din spatele creării de cosmetice dedicate îngrijirii pielii a 

fost dezvoltarea de produse inspirate din natură, ce conțin numai ingrediente 100% naturale, 

organice, de cea mai înaltă calitate. În prezent, compania produce numai loturi mici, în 

propria fabrică. Toate produsele Schau Auf Di reflectă valori preluate din natură. Marca este 

prezentată în saloane de cosmetice austriece, lanțuri de retail online și offline și în magazine 

organice. 

Povestea  Schau Auf Di 

De generații, ambele familii ale fondatorilor au dezvoltat și au transmis formule pentru creme, 

balsamuri și loțiuni. Pe baza acestor formule și metode tradiționale, combinate cu cunoștințe 

profesionale, fondatorii Schau Auf Di au dezvoltat produse moderne de îngrijire a pielii 100% 

organice, de înaltă calitate. Cunoștințele profesionale se bazează pe experiențe îndelungate în 

propriul studio de înfrumusețare și pe o mulțime de feedback-uri ale clienților. În fabrica 

companiei din Zwettl, pașii principali ai producerii acestor produse sunt manuali, astfel încât 

ingredientele naturale să fie folosite la potențialul maxim, pentru a se asigura cea mai înaltă 

calitate a produsului final. Pentru a garanta această calitate, compania produce în prezent toate 

produsele în loturi mici și numai amestecate manual pentru a oferi clientului posibilitatea de a 

simți diferența! În plus, fondatorii au lansat o linie de îngrijire a pielii pentru bebeluși și copii 

numită Schau Auf Mi, deoarece pielea extra sensibilă a bebelușilor și a copiilor are nevoie de 

un tratament special, fără parfum și uleiuri esențiale, inodor și blând în mod natural. 

Compania vizează dezvoltarea și îmbunătățirea constantă. De asemenea, de la bun început, 

ambii fondatori au avut scopul de a reduce plasticul din ambalaj și acum sunt bucuroși să 

spună că au făcut o treabă foarte bună, ambalajele companiei fiind din sticlă, material 100% 

reciclabil. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Produse pentru îngrijirea pielii organice 

Fondatorii  Schau Auf Di 

Michael Friedl și Christopher Robl s-au născut și au crescut în inima regiunii austriece 

Waldviertel. Schau Auf Di este rezultatul ideilor, viselor și discuțiilor lungi între prieteni de-a 

lungul vieții, a celor doi. Michael este mintea din spatele creării și dezvoltării produselor 

100% organice. De generații, familia sa a dezvoltat balsamuri și creme cu ierburi din propria 

grădină și din natură, fiind înconjurat de fabricuțe de ceară de albine sau untură. Nu a durat 

mult să-i stârnească curiozitatea și de atunci Michael a început să experimenteze cu ierburi și 

să observe impactul acestora asupra pielii și a bunăstării. Acum își petrece tot timpul în 

propriile sale fabrici amestecând produse sau dezvoltând altele noi. Christopher se ocupă de 

toate conturile de marketing și de brand. Cele mai bune produse de îngrijire a pielii, organice, 

amestecate manual au nevoie de contribuții creative pentru a fi văzute între toate celelalte 

mărci de produse cosmetice. Dezvoltarea etichetei produselor, decizia asupra ambalajului și 

prezentarea Schau Auf Di în magazinele locale offline, precum și pe internet și la nivel 

internațional face parte din domeniul său de activitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate produsele sunt certificate ”Organic”, sunt sustenabile și amestecate manual (hand-

made), în Austria, deoarece fondatorii adoră ceea ce fac. Scopul companiei este de a dezvolta 

produse de o calitate excepțională. Desigur, toate produsele sunt produse fără cruzime asupra 

animalelor, fără ulei de palmier și parabeni. De asemenea, este important să subliniem că 

produsele pentru îngrijirea pielii Schau Auf Di nu conțin microplastice și silicon. Produsele de 

îngrijire a pielii Schau Auf Di sunt dezvoltate personal de Micheal, în propria fabrică din 

Zwettl, Austria. Michael amestecă manual toate cremele, balsamurile, săpunurile, loțiunile de 

duș, apoi le îmbuteliază, le etichetează și le trimite personal tuturor clienților. Deci, toți 

clienții vor ști întotdeauna cine le-a creat produsele de îngrijire a pielii. Acest lucru face din 

Schau Auf Di un produs foarte personal, de cea mai înaltă calitate și 100% organic. Există o 

gamă variată de produse împărțită în produse pentru îngrijirea pielii: Seria ”Unisex”, produse 

pentru femei – Seria „Feel the Goddess“ și produse pentru bărbați - Seria „For men“. Iar 

pentru copii, a fost creată Seria „Schau Auf Mi“, fără uleiuri esențiale și fără parfum, 

produse foarte pure pentru pielea sensibilă a celor mai tineri. Toate loțiunile de duș, 

săpunurile și uleiurile de corp sunt disponibile în ambalaj de sticlă. 



Produse pentru îngrijirea pielii organice 

Seria ”Unisex” 

֍ Lapte de curățare - Curățare delicată, profundă a porilor. Acest produs delicat cu hidrolat 

de trandafiri și ulei de floarea-soarelui și ulei de migdale este produsul esențial de curățare 

pentru rutina zilnică a feței. Având un parfum minunat de trandafir te încântă în timpul 

procesului de curățare. Ingrediente: hidrolat de trandafir, ulei de floarea soarelui, apă, ulei 

de migdale, emulgator pe bază de rapiță, vitamina E, diverși acizi naturali (de exemplu 

iasomie, trandafir etc.).  

֍ Cremă de față Balance Organic - Ești la fel de tânăr pe cât simți. Această cremă hidratantă 

delicată, oferă îngrijire de lungă durată și conferă pielii stresate o adevărată senzație de 

relaxare. Ajută la prevenirea și combaterea înroșirii și a iritației. Ingrediente: hidrolat de 

lavandă, apă, ulei de floarea-soarelui, ulei de șofrănel, ulei de migdale, emulgator pe bază 

de rapiță, glicerină, acizi naturali, vitamina E, agenți de gelifiere, ulei esențial de palmarosa, 

ulei esențial de cedru, ulei esențial de lămâie.  

֍ Crema de față cu alune - Hrănește-ți pielea cu cele mai prețioase comori ale naturii. Crema 

cu hidrolat de trandafir, ulei de alune, ulei de floarea soarelui și unt de shea conferă pielii 

hidratare. Uleiul de alune ajută pielea să rămână fermă și netezește liniile fine. Ingrediente: 

hidrolat de trandafir, apă, ulei de floarea soarelui, ulei de alune, unt de shea, emulgator pe 

bază de rapiță, glicerină, vitamina E, gumă de xantan, diverși acizi naturali (de exemplu 

iasomie, trandafir etc.), ulei esențial de lemn de trandafir.  

֍ Tratament Roll-on pentru Pete - Pentru o piele curată și impecabilă. Hidrolatul pur de 

Manuka acționează ca un puternic dezinfectant și ajută la combaterea coșurilor și a 

impurităților. Roșeața și inflamațiile mici sunt atenuate ușor fără a irita pielea. Ingrediente: 

hidrolat de Manuka. 

֍ Ulei de alune pentru față - Ulei delicat pentru o piele moale și fină. Uleiul de alune, uleiul 

de migdale și uleiul de floarea-soarelui se reunesc în acest ulei delicat de îngrijire a feței. 

Perfect și extra delicat în jurul ochilor sau pentru a netezi liniile fine. Ingrediente: Ulei de 

floarea soarelui, ulei de migdale, ulei de alune, vitamina E, ulei esențial de portocale.  

֍ Ulei de coacăze negre pentru față - Pielea sensibilă are nevoie de îngrijire suplimentară. 

Uleiul de nuci din Brazilia și uleiul de coacăze hrănesc pielea hipersensibilă, iritată și uscată. 

În combinație cu uleiul de cânepă, aceste ingrediente conferă acestui ulei nutritiv un efect 

regenerant și de reînnoire a celulelor. Ingrediente: ulei de floarea soarelui, ulei de cânepă, 

ulei de nuci din Brazilia, ulei de semințe de coacăze, vitamina E, ulei esențial de mandarină.  

֍ Tonic cu trandafiri pentru față - Multi-talentul nostru: răcoritor, echilibrat, pentru 

curățare. Hidrolatul natural de trandafir Damascena revitalizează, echilibrează și 

armonizează PH-ul pielii solicitate. Este foarte popular ca spray răcoritor. Ingrediente: 

hidrolat de trandafir Damascena.  

֍ Tonic cu lavandă pentru față - Atunci când pielea ta are nevoie de extra îngrijire. Hidrolat 

de lavandă pură fără aditivi artificiali sau alcool. Perfect pentru curățarea tenului gras care 

este predispus la impurități și pori dilatați. Ajută la reducerea roșeții și a mâncărimii. 

Pulverizat pe piept și corp, calmează mintea și ușurează problemele de somn și răcelile. 

Ingrediente: hidrolat de lavandă.  

֍ Balsam de buze - Buzele moi fac zilele fericite. Ceara de albine, uleiul de migdale, uleiul 

de floarea soarelui și uleiul de rapiță fac buzele netede și le protejează de crăpături și 

uscăciune. De asemenea, ajută la prevenirea uscării pielii din jurul nasului în timpul 

sezonului rece. Ingrediente: ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță, ceară de albine, ulei de 

migdale, vitamina E, ulei esențial de lavandă, ulei esențial de mandarină.  



Produse pentru îngrijirea pielii organice 

֍ Balsam de buze (ulei) - Buzele moi fură cele mai dulci sărutări. Uleiul de îngrijire a buzelor 

poate fi aplicat într-o clipită datorită aplicatorului roll-easy. Oferă buzelor o strălucire 

mătăsoasă superbă. Pentru buze netede, sărutabile, cu un parfum natural subtil. Fără uleiuri 

esențiale. Ingrediente: ulei de migdale, ulei de aloe vera, ulei de jojoba, ulei de pulpă de 

cătină, vitamina E.  

֍ Balsam pentru piele cu lavandă - Hrănește și protejează. Acest balsam cu ceară de albine, 

ulei de migdale, ulei de rapiță, ulei de floarea soarelui și ulei de lavandă ajută la regenerarea 

pielii uscate, sensibile sau crăpate. Ingrediente: ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță, ceară 

de albine, ulei de migdale, vitamina E, ulei esențial de lavandă, ulei esențial de mandarină. 

֍ Loțiune pentru duș - Ploaie de vară - Pentru acea senzație dulce de ploaie de vară. Produs 

de curățare minunat, răcoritor și cremos. Ajută la menținerea echilibrului pielii cu cel mai 

bun ulei de calendula. Efectul extra-hidratant este perfect pentru pielea foarte uscată. 

Ingrediente: hidrolat de trandafiri, apă, surfactant de nucă de cocos, ulei de floarea soarelui, 

surfactant de zahăr, ulei de migdale, glicerină, ulei esențial de grapefruit, gumă xantan, acid 

citric, ulei esențial de portocale, ulei esențial de bergamotă.  

֍ Balsam pentru picioare - Picioarele te poartă peste tot. Uleiul de cânepă, șofranul și uleiul 

de floarea soarelui lasă pielea suplă fără a lăsa reziduuri grase. Parfumul uleiului esențial 

de bergamot oferă picioarelor o relaxare plăcută după o zi lungă. Ingrediente: apă, hidrolat 

de trandafiri, ulei de floarea-soarelui, ulei de alune, unt de shea, emulgator pe bază de rapiță, 

glicerină, vitamina E, gumă de xantan, diverși acizi naturali (de exemplu iasomie, trandafir 

etc.), ulei esențial de lemn de trandafir.  

֍ Balsam pentru mâini - Oferiți mâinilor un tratament hrănitor. Uleiul de migdale este 

deosebit de hrănitor, delicat și moale, lasă pielea mâinilor suplă. Micul ajutor perfect pentru 

mâini și unghii uscate, crăpate și fragile. Ingrediente: hidrolat de lavandă, apă, ulei de 

floarea soarelui, ulei de șofrănel, ulei de migdale, emulgator pe bază de rapiță, glicerină, 

vitamina E, gumă de xantan, diferiți acizi naturali (de exemplu iasomie, trandafir etc), ulei 

esențial de mandarină, ulei esențial de lavandă.  

֍ Loțiune de corp- Corpul tău te va iubi pentru asta. Uleiul de tămâie, uleiul de ciulin și untul 

de shea pătrund profund în piele și oferă o îngrijire esențială pentru întregul corp. Te va 

încânta textura mătăsoasă a loțiunii de corp. Ingrediente: apă, hidrolat de trandafir, ulei de 

floarea-soarelui, ulei de șofrănel, emulgator pe bază de rapiță, unt de shea, glicerină, 

vitamina E, gumă de xantan, ulei esențial de tămâie, ulei esențial de trandafir. 
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Seria „Feel the Goddess“ 

֍ Ulei pentru corp „Feel the Goddess” - Ia o pauză și intră în contact cu zeița din tine. 

Ulei de corp pentru rutina perfectă de îngrijire a pielii. Cu ulei de aloe vera, ulei de 

migdale și ulei de floarea soarelui. Acest amestec feminin de uleiuri esențiale învelește 

corpul într-un parfum unic de seninătate și prospețime. Este deosebit de popular în 

combinație cu loțiunea pentru duș. Ingrediente: ulei de floarea soarelui, ulei de 

migdale, ulei de aloe vera, ulei esențial de palmarosa, ulei esențial de cedru, vitamina 

E, ulei esențial de neroli, ulei esențial de lămâie, ulei esențial de trandafir.  

֍ Loțiune pentru duș „Feel the Goddess” - Relaxați-vă și alintați-vă. Loțiunea pentru 

duș „Feel the Goddess”, cu parfumul său unic de seninătate și prospețime, hrănește în 

mod vizibil pielea și o pregătește pentru următorii pași într-o rutină de îngrijire a pielii. 

Perfect în combinație cu uleiul pentru corp. Ingrediente: apă, surfactant de nucă de 

cocos, ulei de floarea soarelui, hidrolat de trandafir, surfactant de zahăr, ulei de 

calendula, glicerină, ulei esențial de palmarosa, ulei esențial de cedru, ulei esențial de 

neroli, acizi naturali, ulei esențial de lămâie, ulei esențial de lemn de trandafir, acid 

citric.  

֍ Săpun Coral - Ne pasă de minunata noastră planetă. Săpunul Coral este deosebit de 

benefic pentru piele, datorită ingredientelor sale speciale - ulei Babussu, ulei de cocos, 

ulei de măsline și ulei de migdale. Acest amestec de uleiuri esențiale fine curăță delicat 

și lasă un parfum plăcut și o piele minunat de moale. În mod natural vegan și în ambalaje 

fără plastic. Ingrediente: ulei Babussu, ulei de măsline, ulei de rapiță, ulei de cocos, 

ulei de migdale, ulei esențial de cedru, ulei esențial de palmarosa, ulei esențial de lămâie, 

ulei esențial de lavandă.  
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Seria „Schau Auf Mi“ – pentru copii 
 

֍ Ulei pentru corp „Sweet Baby Bump” -  . ajută la prevenirea vergeturilor și la refacerea 

țesutului pielii. Masați ușor uleiul pe piele. Bebelușul va iubi atingerea blândă și 

sentimentul de siguranță și dragoste chiar și în timp ce este încă în burta mamei. Este 

perfect și după naștere pentru a oferii pielii o atenție deosebită. Ingrediente: ulei de 

floarea soarelui, ulei de migdale, ulei de jojoba, ulei de germeni de grâu, ulei esențial 

de grapefruit, vitamina E, ulei esențial de neroli, ulei esențial de lavandă.  

֍ Ulei pentru bebeluși - Cel mai minunat moment pentru tine și bebelușul tău: hrănește 

și răsfață pielea bebelușului. Potrivit pentru masaje pentru copii și curățare delicată. 

Ideal pentru utilizarea zilnică pe pielea sensibilă a bebelușului, chiar și în zona delicată 

a scutecului. Datorită texturii sale plăcute, se absoarbe rapid și conferă unui copil o 

senzație de relaxare. Fără parfum și uleiuri esențiale, este inodor și blând în mod natural. 

Ingrediente: ulei de floarea soarelui, ulei de migdale, ulei de calendula, ulei de jojoba, 

vitamina E.  

֍ Balsam magic - Astfel copiii noștri cresc natural și sănătos. Complet lipsit de parfum 

și uleiuri esențiale, acest balsam are grijă de pielea sensibilă a copiilor. Acest amestec 

cu ulei de galbenele și ceară de albine are un efect vindecător și antiinflamator. Balsamul 

își exercită magia asupra iritației, protejează zona scutecului și calmează pielea arsă de 

soare. De asemenea, funcționează bine ca balsam pentru piept pentru răceli sau ca 

protecție la rece pentru față și cremă pentru mâini în timpul iernii. Ingrediente: ulei de 

floarea soarelui, ulei de galbenele, ulei de migdale, ceară de albine, vitamina E.  

֍ Loțiune pentru duș pentru copii - Munți de spumă și curățare delicată? DA, vă rog! 

Spumos în cadă și hrănitor la duș. Uleiul de calendula și uleiul de migdale curăță delicat 

pielea sensibilă a micuțului. Fără parfumuri și uleiuri esențiale, îngrijirea hrănitoare 

perfectă pentru copii. De asemenea, perfect pentru părul fin al copiilor de până la trei 

ani. Curăță și hrănește în mod natural. Ingrediente: apă, surfactant de cocos, ulei de 

floarea soarelui, hidrolat de trandafir, surfactant de zahăr, ulei de calendula, glicerină, 

acizi naturali, acid citric. 
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Seria „For men“. 
 

֍ Săpun cu petrol - Spunem #NUplasticului. Parfumul subtil și spuma încântătoare a 

săpunului Schau Auf Di Petrol vă vor face dependenți de la prima aplicare. În mod 

natural vegan și în ambalaje fără plastic. Ingrediente: ulei Babussu, ulei de măsline, 

ulei de rapiță, ulei de cocos, ulei de migdale, ulei esențial de cedru, ulei esențial de 

lavandă, ulei esențial de ac de pin, ulei esențial de lămâie, ulei esențial de paciuli.  

֍ Cremă pentru față - „For men” - Această cremă de față pentru bărbați ajută la calmarea 

pielii feței în fața stresului la care este expusă zilnic. Cu uleiuri organice și esențe din 

plante, oferă hidratare intensă pentru pielea bărbaților. Ingrediente: hidrolat de lavandă, 

apă, ulei de șofrănel, ulei de floarea-soarelui, ulei de migdale, emulgator pe bază de 

rapiță, glicerină, acizi naturali, ulei esențial de ac de pin, vitamina E, ulei esențial de 

lemn de cedru, agent de gelifiere, ulei esențial de lămâie, ulei de paciuli.  

֍ Ulei pentru corp - „For men” -  Masați pur și simplu acest ulei de corp parfumat delicat 

pe piele după duș. Se absoarbe rapid și lasă pielea moale și netedă. Ingrediente: ulei de 

floarea soarelui, ulei de migdale, vitamina E, ulei esențial de cedru, ulei esențial de 

lavandă, ulei esențial de ac de pin, ulei esențial de lămâie, ulei esențial de paciuli.  

֍ Loțiune pentru duș - „For men” - Această loțiune pentru duș parfumată, pentru bărbați, 

este perfectă pentru un început de zi. Uleiul organic de galbenele hrănește pielea în 

timpul dușului. Ingrediente: apă, surfactant de nucă de cocos, ulei de floarea-soarelui, 

hidrolat de trandafir, surfactant de zahăr, ulei de gălbenele, glicerină, ulei esențial de 

cedru, acizi naturali, xantan (gel formant), acid citric, ulei esențial de lavandă, ulei de 

ac de pin, ulei esențial de lămâie, ulei de paciuli. 
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Două noi produse sunt fabricate cu Manuka - săpun pentru mâini și creion împotriva 

coșurilor. Manuka este un arbore de ceai din Noua Zeelandă care este folosit ca plantă medicină 

tradițională de către triburile maori. Are un impact pozitiv asupra pielii iritate și hipersensibile. 

Hidrolatul de Manuka are un efect regenerant asupra pielii sensibile și atenuează roșeața și 

inflamațiile. Seria de produse noi include, de asemenea, sunt un Dezinfectant organic pentru 

mâini și Spray-ul anti-țânțari. 

A fost un drum lung de progresie creativă. De la început, multe s-au schimbat, dar 

fondatorii brand-ului sunt fericiți că au găsit în cele din urmă designul perfect. Scopul lor era 

să aibă un design atractiv pentru toată lumea. Pentru a face mai ușor de recunoscut gamele de 

produse, compania folosește o schemă de culori. Culorile de pe etichete diferă în funcție de 

ingredientele din produs. Verde pentru cânepă, portocaliu până la maro pentru alune, mov 

pentru lavandă, violet pentru coacăze negre. Pe măsură ce a decis să diferențieze produsele 

destinate femeilor, bărbaților și copiilor, le-a delimitat din nou în ceea ce privește culoarea. Roz 

pentru toate produsele „Feel the Goddess”, albastru pentru produsele „For men” și portocaliu 

pentru produsele ”Schau Auf Mi” - pentru copii. 
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