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Produse cosmetice din struguri organici
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Niche Brands vă propune o colecție de produse cosmetice din struguri 
organici. Aproape toate ingredientele pentru produsele dieNikolai provin 
din podgorii bio-dinamice. Toate produsele se bazează pe uleiul prețios din 
semințe de struguri, care este cunoscut în special pentru proporția să 
ridicată de antioxidanți.

dieNikolai este cel mai tânăr membru al Nikolaihof Wachau, cea mai 
veche cramă din Austria, cu aproape 2000 de ani de istorie. În 2015, fiul cel 
mic al familiei proprietarului, Martin Saahs, a decis să proceseze resursele 
bio-dinamice neutilizate, de la propriile grădini de vin, realizând primele 
produse cosmetice din struguri certificate Demeter din lume. Ideea a fost 
să creeze cea mai curată și mai durabilă linie cosmetică din lume. 
Amestecat cu resurse bio-dinamice din propriile podgorii, cum ar fi 
șofranul, florile de tei etc., dieNikolai oferă rutine individuale de îngrijire a 
feței pentru diferite tipuri de piele. Toate produsele sunt fără ulei de 
palmier, fără uleiuri minerale și fără conservanți sintetici. Ambalate în 
materiale reciclabile, die Nikolai asigură o abordare globală durabilă cu cea 
mai mică amprentă posibilă.

Certificat de Demeter
Demeter este cea mai veche și mai strictă certificare organică din întreaga 
lume, bazată pe abordarea antroposofică a lui Rudolf Steiner și 
completează principiile organice cu aspecte spirituale precum calendarul 
lunar. Produsele cosmetice certificate conțin cel puțin 90% ingrediente 
agricole bio-dinamice, au o foarte mare biodegradabilitate și sunt 
garantate fără uleiuri minerale, nano particule etc. Datorită standardelor 
sale stricte, există mai puțin de 10 mărci cosmetice certificate Demeter în 
lume.

Cu aproape 2000 de ani de istorie, Nikolaihof 
Wachau este cea mai veche cramă din Austria. 
Construită pe un fost fort roman, crama de vinuri 
este folosită și în prezent și poate fi vizitată. Din 
1971 Nikolaihof urmează principiile bio-dinamice 
ale lui Rudolf Steiner ca una dintre primele crame 
la nivel mondial.
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Fiind cel mai mic fiu al familiei Saahs, Martin s-a născut și a crescut cu 
abordarea antroposofică a lui Rudolf Steiner în toate aspectele vieții. După 
mai multe experiențe internaționale în China, India, Spania și SUA, a decis 
să se întoarcă la Nikolaihof și să proceseze resursele neutilizate certificate 
Demeter. Împreună cu prietenul său din școală și fostul director de 
marketing L’Oréal, Günter Stöffelbauer, el a fondat by Nikolaihof GmbH în 
2015 și a creat marca de produse cosmetice dieNikolai. Astăzi, Martin și 
Günter lucrează împreună la dieNikolai, Martin concentrându-se în 
principal pe resurse, producție, lanțul de aprovizionare și Günter pe 
marketing și vânzări.

dieNikolai - Produse cosmetice din struguri organici din Austria

• Aproape toate resursele provin din propriile podgorii;
• 100% organic, fără ingrediente din resurse convenționale;
• Fără ulei de palmier sau uleiuri minerale, fără conservanți sintetici;
• Listă scurtă de ingrediente potrivite pentru pielea sensibilă;
• Ambalaje durabile din sticlă și materiale reciclabile.
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GEL DE CURĂȚARE - 100 ML 

Pentru toate tipurile de piele

Gel răcoritor pentru rutina de îngrijire a pielii dimineața și seara. Îndepărtează eficient 
machiajul, poluarea și sebumul.
Mod de utilizare: Aplicați o cantitate de gel de dimensiunea unei alune pe fața umedă, 
curățați și clătiți cu apă.
Acest produs nu conține ulei de palmier, parabeni și parafina.

Ingrediente: Aqua, Vitis vinifera fruit skin water**, Tilia cordata flower water**, 
Disodium/Sodium Cocoyl Glutamate, Alcohol**, Xanthan Gum, Levulinic acid, Sodium 
levulinate, Glycerin, Pelargoneum roseum oil*, Cymbopogon nardus oil*, Rosa damascena 
flower oil*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Limonene*.

**bio-dinamic, *organic

LAPTE DE CURĂȚARE - 100 ML

Recomandat pentru piele normală și uscată

Lapte delicat pentru rutina de îngrijire a pielii dimineața și seara. Îndepărtează eficient 
machiajul, poluarea și sebumul și vă netezește pielea încă din timpul curățării.
Utilizare: Aplicați o cantitate de lapte de mărimea unei alune pe discheta de bumbac și 
curățați pielea. Poate fi folosit ca demachiant pentru machiajul de ochi rezistent la apa.
Acest produs nu conține ulei de palmier, parabeni și parafină.

Ingrediente: Vitis vinifera fruit skin water**, Tilia cordata flower water**, Prunus amygdalus 
dulcis seed oil**, Rosa moschata seed oil*, Vitis vinifera seed oil**, Alcohol**, Glyceryl 
stearate citrate, Corylus avellana seed oil*, Levulinic acid, Sodium levulinate, Glycerin, Aqua, 
Xanthan Gum, Pelargoneum roseum oil*, Cymbopogon nardus oil*, Rosa damascena flower 
oil*, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, Eugenol*, Limonene*.
**bio-dinamic, *organic
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PEELING FACIAL - 100 G

Pentru toate tipurile de piele

Completați-vă rutina de curățare cu această pudră pentru peeling. Ingredientele sale 
naturale ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii pentru a oferi un tonus sănătos și 
luminos acesteia.

Utilizare: Se amestecă cu produsul de curățare al feței într-un vas sau în palmă. Masați 
peelingul ușor pe piele și îndepărtați-l ulterior cu produsul de curățare. Aplicați apoi 
tratamentul de îngrijire al pielii.

Ingrediente:  Loess, Vitis vinifera seeds**, Calcium tartrate**, Potassium hydrogen tartrate**, 
Alcohol**, Rosa damascena flower oil*, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Linalool.

* organic ** bio-dinamic

TONIC FACIAL - 100 ML

Pentru toate tipurile de piele

Pentru a ne elibera pielea de poluare, sebum și machiaj, curățarea este primul pas în rutina 
zilnică de îngrijire a feței. Tonicul completează rutina de curățare și reîmprospătează pielea 
în timpul zilei.
Utilizare: Umezește discheta de bumbac cu tonic pentru a elimina reziduurile de curățare. 
Pentru răcorirea în timpul zilei, aplicați 2-3 pompe pe față de la distanță moderată.

Acest produs nu conține ulei de palmier, parabeni și parafină.

Aqua, Alcohol**, Rosa damascena water*, Melissa officinalis water*, Tilia cordata extract**, 
Vitis vinifera seed extract**. 

**bio-dinamic, *organic
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SER INTENSIV - 30 ML

Pentru toate tipurile de piele

Uleiul de semințe de struguri este unul dintre cele mai prețioase uleiuri vegetale, bine 
cunoscut pentru cantitatea sa ridicată de antioxidanți. Susține pielea împotriva radicalilor 
liberi, care sunt generați prin procese interne și externe ale corpului. Uleiul ajunge adânc în 
interiorul pielii până la epidermă, unde ajută la corectarea daunelor și la menținerea funcției 
naturale a barierei pielii. Ciclul de reînnoire a pielii este susținut, iar acidul linoleic conținut 
vă menține elasticitatea pielii.
Fară ulei de palmier, derivați de ulei (parafine), parabeni, siliconi, reziduuri de pesticide.

Ingrediente: Aqua, Vitis vinifera (Grape) Seed oil**, Alcohol**, Glycerylstearate citrate, Vitis 
vinifera (Grape) seed extract**.

** bio-dinamic
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FLUID HIDRATANT VEGAN CU ȘOFRAN - 30 ML

Recomandat pentru ten gras și mixt

Recomandat pentru adulții care tind să aibă o piele strălucitoare (în special pe frunte) și 
imperfecțiuni. În plus, bărbații, a căror piele este de obicei cu 30% mai groasă decât pielea 
femeilor și multe femei care suferă o schimbare hormonală (de exemplu, în timpul sarcinii 
sau menopauzei) au nevoie adesea de o îngrijire ușoară, nu grasă. Acest fluid hidratează și 
netezește pielea cu un cocktail de cinci uleiuri vegetale ușoare și flori de tei. 
Fără ulei de palmier, parafine, parabeni, siliconi.

Ingrediente: Tilia cordata water**, Alcohol**, Vitis vinifera seed oil**, Prunus amygdalus 
dulcis oil**, Glycerylsteraratae citrate, Borago officinalis seed oil*, Crocus sativus**, Xanthan 
gum, Melissa officinalis oil*, Pelagonum roseum oil*, Citral, Linalool, Citronellol, Geraniol, 
Limonene.
** bio-dinamic * organic

ULEI DARLING - 50 ML

Recomandat pentru piele normală și uscată

Uleiul Darling are cea mai mare cantitate de ulei de semințe de struguri din toate cremele de 
îngrijire ale feței dieNikolai (20%). Prin cantitatea mare de ulei din semințe de struguri, 
bariera naturală a pielii devine revigorată și radicalii liberi sunt neutralizați. Împreună cu 
ceara de albine, pielea dvs. primește o protecție intensivă împotriva influențelor externe 
dăunătoare și hidratarea acesteia se păstrează. În plus, uleiul de caise și uleiul de migdale vă 
fac pielea netedă și moale. 
Fără ulei de palmier, parafine, parabeni, siliconi.
Ingrediente: Aqua, Vits vinifera seed oil**, Prunus amygdalus dulcis oil**, Alcohol**, 
Glycerylstearate citrate, Prunus armeniaca kernel oil*, Cera flava**, Xanthan, Vitis vinifera 
fruit skin extract**, Melissa officinalis oil*, Santalum spicatum oil*, Citral, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Limonene.
** bio-dinamic * organic

ULEI DARLING - 50 ML

Recomandat pentru piele normală și uscată
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FLUID RADIANT VEGAN - 30 ML 

Recomandat pentru piele normală și uscată

Proporția ridicată de uleiuri vegetale vegane a acestui fluid vă netezește intens pielea și vă 
sprijină strălucirea naturală a pielii.
 Utilizare: Pentru a vă asigura că ingredientele vă pot pătrunde în piele, începeți rutina de 
îngrijire a feței cu un produs de curățare. Apoi aplicați o jumătate de pompă de lichid pe 
față, gât și decolteu.
Fără ulei de palmier, fără parabeni și fără parafină.

Ingrediente: Tilia cordata water**, Alcohol**, Vitis vinifera seed oil**, Prunus amygdalus 
dulcis oil**, Glycerylsteraratae citrate, Borago officinalis seed oil*, Crocus sativus**, Xanthan 
gum, Melissa officinalis oil*, Pelagonum roseum oil*, Citral, Linalool, Citronellol, Geraniol, 
Limonene. 
**bio-dinamic *organic

SER PENTRU OCHI - 15 ML

Pentru toate tipurile de piele

Pielea din jurul ochilor fiind deosebit de subțire are nevoie de o textură lichidă care poate fi 
absorbită cu ușurință. Acest ser pentru ochi vă sprijină pielea cu antioxidanții puternici din 
uleiul de semințe de struguri. Apa de viță de vie, folosită încă din timpul romanilor, și 
hamamelisul vă hidratează și vă întăresc pielea.
Utilizare: Puneți o doză a produsului pe ambele degete inelare și masați ușor în jurul 
ochilor.
Fară conservanți, ulei de palmier, parabeni și parafină.

Ingrediente: Aqua, Camelina sativa seed oil**, Alcohol**, Vitis vinifera seed oil**, Glyceryl 
stearate citrate, Vitis vinifera wood extract**, Cera flava**, Hamamelis virginiana extract*, 
Xanthan gum. 
**bio-dinamic

dieNikolai - Îngrijirea feței
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GEL DE DUȘ RIESLING - 200 ML

Pentru toate tipurile de piele

Pentru gelul de duș Riesling, nu numai parfumul proaspăt, mineral, amintește de vinul 
Riesling - există acest vin propriu-zis în gel. Gelul de duș Riesling revitalizează și lasă pielea 
curată și netedă. Poate fi utilizat și pentru spălarea părului!
Sticla de plastic 100% reciclabila este ușor de utilizat și vă ajută să reduceți amprenta de 
carbon!
Fără ulei de palmier, siliconi, uleiuri minerale și microplastic. 

Ingrediente: Aqua, Disodium Cocoyl Glutamate (and) Sodium Cocoyl Glutamate, Vinum**, 
Helianthus Annuus Seed Oil**, Alcohol**, Citrus Bergamia Peel Oil Expressed*, Vitis Vinifera 
Seed Oil**, Vitis Vinifera Skin Extract**, Xanthan Gum, Citric Acid, Limonene, Linalool, Citral. 

**bio-dinamic *organic
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GEL DE DUȘ CU SOC - 200 ML

Pentru toate tipurile de piele

Gelul de duș pe bază de flori și fructe de soc te duce într-o călătorie prin grădinile viticole 
bio-dinamice din Nikolaihof Wachau.
Sticla de plastic 100% reciclabilă este ușor de utilizat și vă ajută să reduceți amprenta de 
carbon! 
Fără ulei de palmier, fără parabeni și fără parafină.

Ingrediente: Aqua, Disodium Cocoyl Glutamate (and) Sodium Cocoyl Glutamate, Vinum**, 
Sambucus Nigra Flower Extract**, Helianthus Annuus Seed Oil**, Alcohol**, Sambucus Nigra 
Fruit Juice**, Vitis Vinifera Seed Oil**, Beta Vulgaris Root Powder*, Citrus Sinensis Peel Oil 
Expressed*, Citrus Limon Peel Oil*, Xanthan Gum, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, Citric 
Acid, Lavandula Angustifolia Oil*, Citrus Grandis Peel Oil*, Limonene, Citral, Linalool. 
**bio-dynamic *organic

LAPTE DE DUȘ CU FLOARE DE TEI - 200 ML

Pentru toate tipurile de piele

Floarea de tei vă calmează pielea, iar uleiurile vegetale o hrănesc în timp ce faceți duș. 
Sticla de plastic 100% reciclabilă este ușor de utilizat și vă ajută să reduceți amprenta de 
carbon!
Fără ulei de palmier, fără parabeni și fără parafină.

Ingrediente: Aqua, Disodium Cocoyl Glutamate (and) Sodium Cocoyl Glutamate, Helianthus 
Annuus Seed Oil**, Vinum**, Alcohol**, Vitis Vinifera Seed Oil**, Tilia Platyphyllos Flower 
Extract**, Vitis Vinifera Seed Extract**, Pelargonium Graveolens Oil*, Xanthan Gum, Citrus 
Nobilis Peel Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil**, Tocopherol, Citric Acid, Citrus Limon Peel Oil*, 
Limonene, Citronellol, Geraniol, Linalool, Citral. 

**bio-dynamic *organic

dieNikolai - Baie & Duș



dieNikolai - Îngrijirea mâinilor
11
/1
3

CREMA DE MÂINI SOMMELIER - 30 ML

Recomandată pentru mâini foarte uscate

Mâinile noastre sunt în contact cu multe substanțe și se spală frecvent. De aceea au nevoie 
de tratament special.
Crema de mâini Sommelier este un produs cu textură ușoară, care se absoarbe ușor de 
piele, în timp ce hrănește confortabil. Nu conține parfumuri și nici uleiuri esențiale. Din acest 
motiv, îngrijirea mâinilor este potrivită în special pentru toți iubitorii de vin, care doresc să 
miroasă vinul și nimic altceva.
Fără ulei de palmier, parafină, parabeni, siliconi.

Ingrediente: Tilia cordata water**, Vitis vinifera (Grape) seed oil**, Lactis lipida (Buter oil)**, 
Alcohol**, Sambucus nigra (Elderberry) oil*, Glycerylstearate citrate, Xanthan.

**bio-dinamic *bio
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CREMA DE MÂINI VINEYARD - 30 ML

Recomandată pentru mâini foarte uscate

Mâinile noastre sunt în contact cu multe substanțe și se spală frecvent. De aceea au nevoie 
de tratament special.
Îngrijire hrănitoare pentru pielea aspră. Cu parfumul său delicat de verbină și miere, nu 
numai mâinile tale, ci și nasul sunt îngrijite.

Fără ulei de palmier, parafină, parabeni, siliconi.

Ingrediente: Cream**, Tilia cordata water**, Alcohol**, Lactis lipida (Buter oil)**, 
Glycerylstearate citrate, Sambucus nigra (Elderberry) oil*, Xanthan, Honeycomb extract*, 
Lippia citriodora oil*, Litsea cubebă oil*. 

**bio-dinamic *bio

CREMA DE MÂINI CU ROZMARIN WWF - 30 ML

Recomandată pentru mâini uscate

Această cremă de mâini netezește pielea uscată cu uleiuri vegetale și o protejează cu ceară 
de albine. Parfumul său delicat de trandafir și rozmarin lasă o notă blândă. Pentru fiecare 
tub vândut, 1 Euro merge direct la WWF Austria pentru a-și susține activitatea.
Fără ulei de palmier, parafină, parabeni, siliconi.

Ingrediente: Tilia cordata flower water**, Alcohol**, Prunus amygdalus dulcis seed oil**, 
Glycerylstearate citrate, Olea europaea fruit oil**, Sambucus nigra seed oil*, Vitis vinifera 
seed oil**, Cera flava**, Xanthan Gum, Rosmarinus officinalis oil*, Pelargoneum graveolens 
oil*, Rosa damascena flower oil*, Limonene*, Linalool*, Citral*, Citronellol*, Eugenol*, 
Geraniol*.

**bio-dinamic *organic

dieNikolai - Îngrijirea mâinilor
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MELLISA KISS - 6 ML

Recomandat pentru buze crăpate

Mellisa Kiss este un balsam de buze 100% bio.

Cu o cantitate de 65% de ulei de semințe de struguri, buzele tale primesc terapie intensivă. 
Uleiul de mac și uleiul de alune ajuta procesul de vindecare a buzelor uscate și crăpate și le 
poate calma. Ceara de albine ajută buzele să beneficieze de o îngrijire intensivă și protecție.

Balsam de buze pentru zilele reci.

Ingrediente: Grape seed oil**, beeswax**, hazelnut oil*, poppy oil*, honey-extract*, melissa 
oil*.

** bio-dinamic * organic

ROSEMARY KISS - 6 ML

Recomandat pentru buze crăpate

Rosemary Kiss este un balsam de buze 100% bio.

Cu o cantitate de 65% de ulei de semințe de struguri, buzele tale primesc terapie intensivă. 
Uleiul de mac și uleiul de alune ajuta procesul de vindecare a buzelor uscate și crăpate și le 
poate calma. Ceara de albine ajută buzele să beneficieze de o îngrijire intensivă și protecție.

Balsam de buze pentru zilele reci.

Ingrediente: Vits vinifera seed oil**, Cera fava**, Corylus avellana seed oil*, Papaver 
somniferum seed oil*, Rosmarinus ofcinalis oil*, Honeycomb extract*, Linalool, Limonene.

** bio-dinamic * organic
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