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CTÍME NADČASOVOST FILOZOFIE 
SEBASTIANA KNEIPPA
 
Odkaz Sebastiana Kneippa a jeho celostní filozofie 
zůstává i po více než 100 letech nedílnou součástí 
identity společnosti Kneipp. Díky tomu jsme 
nezaměnitelní a můžeme vám slíbit osvědčený 
a prokázaný blahodárný účinek všech našich produktů 
pro vaše zdraví. 

Sedmdesátiletý kněz a léčitel 
Sebastian Kneipp zakládá v roce 
1891 oficiální značku Kneipp®. 
Držitelem práv na výrobu, vývoj 
a prodej produktů vytvořených 
na základě Kneippovy filozofie 
se stává jeho obchodní partner, 
lékárník Leonhard Oberhäußer.

Sebastian Kneipp umírá 
v roce 1897, jeho odkaz žije 
dál. Leonhard Oberhäußer 
pokračuje ve výrobě, rozvíjí 
značku a propaguje produkty 
v zahraničí.

Vedení společnosti se ujímá 
Oberhäußerův syn Hermann. 
Značka Kneipp se těší velké 
oblibě.  Roste a přesouvá 
se do vlastních prostor. 
V roce 1920 startuje distribuce 
produktů do lékáren.  

Nastupuje další generace 
Oberhäußerových potomků. 
Společnost se koncem 50. let 
stěhuje do nových prostor. 
Hlavní sídlo zde zůstává do 
roku 2013. 

Historie

1890 1900 1920 1940

Kneipp je na vzestupu. 
Postupně se dostává do 
drogerií a maloobchodu. 
V 80. letech se portfolio 
rozšiřuje o bylinné čaje.
Vznikají speciální lázně 
určené k testování 
produktů a zdravotní 
centrum. 

Přichází 4. generace 
Oberhäußerů a s nimi 
vznikají  dceřiné 
společnosti 
v USA, Švýcarsku 
a Rakousku. 

Kneipp přechází do 
vlastnictví společnosti 
Hartmann Group.

Otevírá se 1. kamenný 
obchod Kneipp. Síť 
poboček se postupně 
rozšiřuje do Německa 
a Rakouska. Značka 
nadále roste a posiluje. 

Ani po 130 letech se 
naše vize nezměnila. 
Kosmetika Kneipp  je 
dnes snadno dostupná 
všem, kteří touží 
potěšit tělo i mysl 
a využít to nejlepší, 
co  příroda nabízí. 

1970 1990 2000 2010 2021
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K N E I P P
F I L O Z O F I E

5 pilířů zdravého životního stylu
Objevte Kneippův princip rovnováhy pro zdravý život bez stresu. Zakladatel naší značky Sebastian Kneipp 
věděl, že nalezení rovnováhy v životě není ničím hmatatelným. Vyváženost má však mnimořádný vliv na 
kvalitu života. Na základě svého pozorování defi noval 5 nadčasových pilířů, které mají moc nás dovést
k životu v harmonii.

VODA
Určitě už jste slyšeli pojem „kneippování”. 
Tato účinná metoda pomáhá nejen proti křečím
v nohách, ale pozitivně ovlivňuje například krásu 
či psychickou pohodu člověka. Pro praktikování 
Kneippovy metody stačí vlastní koupelna
a studená voda. Nebojte se, studí jen chvíli. 
Pak už vás čeká jen pozitivní účinek a zábava. 

ROSTLINY
Kneipp probádal léčivou sílu více než 40 rostlin
a hodnotil jejich účinky. Nechte se i vy unést 
voňavou a fascinující přírodní cestou ke 
zdraví a spokojenosti. Příroda je totiž mocná 
čarodějka. A tohle kouzlo se vám bude líbit. 

POHYB
V tomto pilíři nejde o vrcholové výkony 
špičkových sportovců. Vítězstvím je totiž lehký 
a pravidelný pohyb, který dokáže zázraky. Stačí 
hodinová procházka denně a cesta k lepší náladě 
i životu je vám otevřená.

STRAVA
Kvalitní život a vyvážená strava jdou ruku v ruce.  
Vsaďte i vy na jednoduchý jídelníček, mějte na 
talíři dostatek zeleniny a ovoce a zkuste se řídit 
Kneippovým mottem „více z rostliny, méně ze 
zvířete“. Zdraví si poté vychutnáte. 

ROVNOVÁHA
Být produktivní, žít aktivně, a přitom umět vypnout. 
Objevte i vy Kneippovu teorii, že všechno má svůj 
čas a správnou míru. V kombinaci s ostatními pilíři 
je princip životního stylu poslední tečkou v nauce 
tohoto velkého muže. Ačkoli nám tento princip 
zní možná staromódně, je dnes velmi aktuální.
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Teplá i studená. Kneipp nedal na vodu dopustit. Proč je tolik prospěšná pro zdraví? 

Střídavým poléváním studenou a teplou vodou dochází k dočasnému zúžení a následnému rozšíření 
cév, které v těle doslova rozproudí krev. To posiluje obranyschopnost, povzbuzuje krevní oběh, nervový 
systém i látkovou výměnu.

Skvěle fungují i teplé koupele, studená lázeň rukou, střídavá koupel nohou i „vodní procházka”, kterou 
dnes známe jako Kneippův chodník. 

Sám Kneipp si účinky vodoléčby vyzkoušel na sobě. Díky koupelím v Dunaji a krátkým sprintům 
se vyléčil z tuberkulózy.

VODNÍ DOKTOR, BYLINKOVÝ FARÁŘ 

To jsou přezdívky, které si svými netradičními metodami vysloužil německý kněz a léčitel Sebastian 
Kneipp. V čem spočíval jeho inovativní přístup, z něhož čerpáme dodnes? Objevte Kneippovy metody. 

Seznamte se 
s Kneippovými metodami 

VŠECHNO STOJÍ NA VODĚ
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„Vyhledal jsem staré, opuštěné a zapomenuté bylinky, 
zkusil jejich léčivou sílu a mnohého již vyhojil.“  

- Sebastian Kneipp

Kneipp se naučil zpracovávat určité bylinky na léky bez vedlejších účinků. 

Když Kneipp začal kombinaci vodoléčby a bylinných extraktů aplikovat i na ostatních lidech, 
nelíbilo se lékařům ani lékárníků, že má úspěchy a léčí rychle a zdarma. Dokonce Kneippa zažalovali.  
Soud jej ale obžaloby zprostil. 

Jeho přístup byl tehdy možná příliš novátorský, dnes ale víme, že šel tou nejlepší možnou cestou.  
V době jeho největší slávy mu u prahu stávalo až 150 pacientů denně. Se svými metodami zaznamenával 
úspěchy také při léčbě zvířat. 
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Udržitelnost

- Od roku 2021 budeme k výrobě obalů používat papír bez čerstvých dřevěných vláken. 
 

-  Do roku 2023 chceme plastové obaly vyrábět jen z recyklovaného plastu. Navíc pracujeme 

   na zavedení certifikovaného oběhového systému pro efektivnější využívání recyklovaných plastů. 

- Do roku 2025 chceme všechny plasty, včetně recyklovaných, zcela nahradit udržitelnými     

 alternativami. V současné době již při výrobě obalů využíváme travní papír či korek. 

Od začátku existence značky Kneipp dbáme na čistě přírodní původ všech našich surovin. V posledních 
dvou desetiletích volíme „zelenou cestu” také v souvislosti s obalovými materiály, logistikou i celkovým 
přístupem. 

ČEHO JSME JIŽ DOSÁHLI… 

..A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ? 

- Od roku 2010 navrhuje naše pracovní skupina Udržitelnost opatření 

  týkající se výroby, dopravy i balení. 
 

-  V roce 2007 jsme snížili hmotnost našich 100ml skleněných lahviček o 9 gramů.  

  U tehdejších 6 milionů kusů ročně to znamenalo snížení emisí CO2 o 35 tun.  

- V roce 2020 jsme spotřebovali o 305 tun méně obalů než v roce 2018.
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Naše produkty obsahují maximální možný podíl přírodních složek a při jejich výrobě se vyhýbáme 
parabenům, konzervantům, mikroplastům a dalším látkám, které nejsou v souladu s naší fi lozofi í.

Vždy se opíráme o celostní přístup a garantujeme tu nejvyšší kvalitu všech výrobků. Každý náš 
postup je dobře promyšlený a vy tak v každém produktu najdete ten správný a blahodárný účinek, 
který právě hledáte. Je to vlastně snadné. Naše výrobky ponecháváme v co nejpřirozenějším stavu,
ať jsou určeny ke koupeli nebo k péči o tělo. Všemu, co vytváříme, věnujeme stejnou péči, jako by šlo
o léčiva. Naše cesta ale nikdy nevede přes pokusy na zvířatech.  Zakládáme si na šetrnosti a ohleduplnosti 
k okolí i celé planetě. 

GARANTUJEME NEJVYŠŠÍ KVALITU I ODBORNOST

Nikdy neslevujeme z vysokých nároků na kvalitu našich výrobků. Jako výrobce doplňků stravy máme ten 
nejvyšší závazek – vaši spokojenost. Kvalitu našich produktů dokládají četné certifi káty, které pravidelně 
potvrzují nezávislí znalci.

Pečujeme o vás i planetu
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Čerpáme pro vás sůl z hlubin země.
A vy můžete čerpat z jejích prospěšných účinků. 

Naše koupelové soli a krystaly pochází z termálních 
pramenů v Saline Luisenhall v německém Göttingenu. 
Zde se nachází jediná zbývající solná pánev v Evropě 
a tamní sůl vznikla ze zásob 250 milionů let starého 
oceánu. 

S těžbou v Saline Luisenhall se pojí bohatá tradice 
a historie. Sůl zde  již od roku 1850 získáváme staletími 
prověřenou extrakční metodou, kdy ji čerpáme ve 
formě  termální solanky z hloubky 460 metrů. Solanku 
během extrakčního procesu čistíme. Nejprve ji sušíme 
vzduchem, aby se zbavila zeminy a bahna a poté ji 
přivádíme do sedimentačních nádrží.

Kneipp Sůl

Díky svému hlubinnému původu je solanka velmi čistá, 
nedotčená environmentálními ani chemickými vlivy
a obsahuje přírodní minerály a stopové prvky. Právě 
to je důvodem, proč produkty pod hlavičkou Kneipp 
dosahují mimořádné kvality a jsou prospěšné lidskému 
tělu a pokožce. 

Naše soli obsahují vhodné přísady pro každou 
příležitost. Skvěle doplní romantickou koupel ve dvou, 
uklidňující vanu, podpoří uvolnění svalů po fyzické 
námaze, zdravý spánek a působí pozitivně při prvních 
příznacích nachlazení. Je jen na vás, co momentálně 
potřebujete.

Tekutou solanku shromažďujeme ve 150 let starých 
dubových kádích. K ohřevu solné pánve a vyvaření 
solanky, ze které získáváme čistou sůl, používáme ještě 
dnes průchozí dřevěné trouby. S každým balením soli 
od Kneipp si tak kromě přírodní síly domů odnášíte
i kousek tradice. 
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Máte rádi koupele a masáže? Pak jsou pro vás naše 
přírodní oleje tím pravým. Jsou jemné a šetrné ke 
všem typům pokožky.

Esenciální oleje získáváme parní destilací nebo 
lisováním květů či listů jednotlivých rostlin a využíváme 
je především v koupelích a svíčkách. Ulevují od bolesti 
i stresu, zklidňují a vyvolávají pozitivní emoce. 

Vyživující oleje pochází z lisovaných semen rostlin
- například mandlových či slunečnicových.
Využíváme je především v tělové kosmetice. 

Struktura mastných kyselin v rostlinných olejích se velmi 
podobá struktuře naší pokožky, což napomáhá lepšímu 
vstřebávání a hydrataci celého těla. Jak poznáte dobře 
vyživenou pokožku? Je hebká na dotek a při zraněních 
se lépe a rychleji hojí. 

Kneipp Oleje

Jednotlivé oleje mají samostatně takřka zázračné 
účinky. Dají se ale také úžasně kombinovat a tvoří tak 
kompletní péči o vaše tělo. Jedna lahvička vám tak 
pomůže zjemnit a hydratovat kůži, vyhladit vrásky
a postarat se o drobné ranky nebo záněty. Oleje navíc 
voní tak krásně, že se pro vás každá koupel či masáž 
stane výjimečným rituálem.

Všechny oleje Kneipp mají čistě rostlinný původ.
V našich výrobcích byste marně hledali přísady jako  
silikony, parafíny, minerální oleje či konzervanty. Jedině 
rostlinné oleje totiž dokážou pomoci pokožce, aby se 
sama mohla lépe přirozeně regenerovat.
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Sebastian Kneipp tvrdil, že arniku nelze vyvážit zlatem. 
A my s jeho slovy souhlasíme. 

V produktech obsahujících tuto bylinu používáme 
vzácný druh Arnica Montana Atlantica z nádherné 
španělské oblasti jménem Galicie.  Na rozdíl od té 
východoevropské totiž tento druh dobře snášejí také 
alergici.

Arnika je přísně chráněná a bez povolení se využívat 
nesmí. Proto je pro nás zásadní šetrný způsob sběru 
v divoké přírodě stejně jako umělé pěstování v rámci 
našeho pilotního projektu, který pomáhá navrátit 
ohroženou květinu zpět do přirozeného prostředí.
A co o našem snažení říká jeden z tamních pěstitelů? 

Kneipp Arnika

„Od dětství pozoruji, jak arniky ubývá. Bezpodmínečně 
musíme její porost stabilizovat, a proto jsem rád, že 
je naším partnerem Kneipp. Tato společnost usiluje
o udržitelný sběr rostlin a současně podporuje umělé 
pěstování arniky.“

Arnice se nejlépe daří v horských oblastech, potřebuje 
vysokou vlhkost vzduchu, kyselou půdu, dostatek vody 
a hodně slunce. I proto je důležité  věnovat jí speciální 
péči a  vynakládat maximální úsilí k tomu, aby správně 
rostla. 

Proč nám na ní tolik záleží? 
Její květy dokáží zázraky. Výtažky z arniky pomáhají při 
krevních výronech, vyvrtnutích, pohmožděninách, 
ale také při revmatických, svalových a kloubních 
obtížích nebo při bodnutí hmyzem.
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Horká vana je často to jediné, co si po celém dni přejeme. Uvolňuje, zklidňuje, smývá stres
i starosti. Dodává energii do dalšího dne. Svůj moment odpočinku si můžete ještě více zpříjemnit. 
Vyberte si z přírodních koupelových solí a olejů své oblíbené a těšte se z koupele ještě o trochu více. 

Koupel

KOUPELOVÁ SŮL 
EUKALYPTUS
Příjemně prohřívá 
organismus, pomáhá uvolnit 
ztuhlé svaly a dýchací 
cesty, zatímco solné silice 
pečují o citlivou pokožku.

OLEJ DO KOUPELE 
HLUBOKÉ UVOLNĚNÍ
Dovede vás k hlubokému 
uvolnění a nechá vaši mysl 
odpočívat. Uvolňuje napětí 
a pomáhá při vnitřním 
neklidu.

KOUPELOVÁ SŮL
DOKONALÝ ODPOČINEK
Příjemně zklidňuje tělo, 
rozehřeje bolavé svaly
a pomáhá vytvořit 
uvolněnou atmosféru
plnou relaxace.

SŮL DO KOUPELE
SVALY A KLOUBY
Koupelová sůl s arnikou 
prohřeje celé tělo 
a napomáhá celkové 
regeneraci po zvýšené 
námaze.

KOUPELOVÁ SŮL A OLEJ 
LEVANDULOVÉ SNĚNÍ
Intenzivně uvolňuje tělo, 
zklidňuje mysl a vrací 
energii po náročném dni.

KOUPELOVÁ SŮL A OLEJ
TŘEŠŇOVÝ KVĚT
Obsahují výtažek
z třešňových květů
a přírodní éterické oleje, 
které působí blahodárně
na pokožku. 
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Jen se trochu smočit a rychle ven? S přírodní kosmetikou Kneipp to rozhodně nehrozí. Vychutnáte si 
každou chvilku. A podle toho, kam povedou vaše další kroky, si vyberete ideální kombinaci bylin. 
Přírodní sprchové gely vás připraví na pracovní den, celodenní výšlap i klidný spánek. 

Sprcha

SPRCHOVÝ GEL 
LEVANDULOVÉ SNĚNÍ
Vůně levandule spolu
s teplou vodou přinese 
vašemu tělu uvolnění
a pozitivně naladí vaši mysl.

SPRCHOVÝ GEL
OSVĚŽENÍ
Obsahuje cenné přírodní 
esenciální oleje z máty
a eukalyptu, které ulevují 
organismu při nachlazení. 

SPRCHOVÝ GEL
MANDLOVÉ KVĚTY
Receptura s vysoce 
kvalitním extraktem
z mandlového mléka
a přírodním mandlovým 
olejem chrání pokožku
před ztrátou hydratace.

SPRCHOVÝ GEL
RADOST ZE ŽIVOTA
Gel s obsahem vysoce 
kvalitních přírodních olejů 
vonící po šťavnatých 
citrusech vám zvedne 
náladu.

SPRCHOVÝ GEL
COTTONY SMOOTH   
Sametové složení s mlékem
z bavlněných semínek
a bambuckým máslem
pohladí a vyživí i tu nejsušší,
nejcitlivější pokožku a chrání 
její přirozený mikrobiom. 

SPRCHOVÝ GEL
DOBRÁ NÁLADA
Výživné éterické oleje
z maracuji a grapefruitu 
pomáhají navodit
atmosféru plnou pohody. 
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Při vývoji našich 100% přírodních balzámů jsme mysleli hlavně na šetrnost a účinnost. Jsou poděkováním
a odměnou pro rty. Poskytují jim zaslouženou péči a hydrataci díky efektu postupného vstřebávání. 
Balzámy Kneipp zvláčňují, vyživují, chrání a nádherně voní. Jsou vhodné i pro vegany. Navíc mají stylový 
ekologický obal z korku a trávy. Zkrátka dokonalá péče o rty i přírodu.

Balzámy na rty

BALZÁM NA RTY ALOE VERA
Přírodní balzám s výtažky 
máty a aloe vera,
po kterém budete mít 
smyslně hladké rty. Balzám 
příjemně voní a překvapí 
vás svým dlouhodobým 
hydratačním účinkem. 

BALZÁM NA RTY MANDLE
Balzám s mandlovým 
olejem a kandelilovým 
voskem přináší přírodní 
péči pro citlivé rty
s efektem postupného 
vstřebávání pro 
dlouhodobý účinek. 

BALZÁM NA RTY ČERNÝ BEZ
Hýčkejte své rty balzámem 
se smyslnou vůní černého 
bezu. Přírodní péče
s bambuckým máslem 
a efektem postupného 
vstřebávání je perfektní
pro suché rty. 

BALZÁM NA RTY VANILKA
Složení s extraktem
z pravé vanilky a máslem 
cupuacu, kterému se také 
říká brazilské kakao, si vás 
získá svou vůní i dokonalou 
jemností. S tímto balzámem 
budou vaše rty krásně 
hebké. 
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Přírodní oleje jsou tekuté zlato. Dokáží se postarat o pokožku, dodat jí potřebnou výživu a podpořit hojení 
i přirozenou regeneraci. Díky kombinaci jednotlivých přísad oleje krásně a přirozeně voní a promění vaši 
péči v příjemný zážitek. 

Tělové oleje

BIO TĚLOVÝ OLEJ
Bio olej s certifi kací NaTrue 
přináší intenzivní péči 
o namáhanou pokožku. 
Zlepšuje vzhled jizev i strií, 
vyhlazuje a dodává pokožce 
pružnost. Mezi hlavní 
ingredience patří olej ze 
světlice, grepový a olivový 
olej. 

TĚLOVÝ OLEJ DIVOKÁ RŮŽE
v sobě kombinuje výživný 
olivový olej s přírodními 
oleji z divoké růže
a světlice. Speciální složení 
posiluje a chrání kožní 
bariéru. Pokožka bude
po použití dokonale 
vyživená a hladká na dotek. 
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D�rek �e s�dce
�ř�ro�y 

DÁRKOVÁ SADA
MANDLOVÉ KVĚTY
Sprchový gel a tělové 
mléko jsou ideálním 
tandemem pro suchou
a citlivou pokožku.

DÁRKOVÁ SADA
GOODBYE STRESS
Sprchový gel a tělové 
mléko s okouzlující vůní 
vodní máty a rozmarýnu 
prokazatelně přeměňuje 
stres v pozitivní energii.

DÁRKOVÁ SADA
PRO MUŽE
Sada obsahuje dva 
sprchové gely – Ranní 
budíček 2v1 s výtažky 
z citronové trávy a guarany 
a Pánskou záležitost 
s kombinací přírodních 
výtažků z červeného 
pomeranče a černého 
pepře. 

DÁRKOVÁ SADA
RADOST ZE ŽIVOTA
Sprchový gel a tělové 
mléko, které nabudí 
vaše smysly a připraví
vás na každý den. 

Dárková balení
Darujte relaxaci, zdraví a krásu. Rozmazlujte své blízké přírodní kosmetikou Kneipp.
Naše dárkové balíčky plné olejů, solí a gelů se hodí ke každé příležitosti. 
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DÁRKOVÁ SADA
TŘÍ MASÁŽNÍCH OLEJŮ
Pro blahodárné masáže
v pohodlí domova.

DÁRKOVÁ SADA SOLÍ
DO KOUPELE PRO DĚTI
Změňte obyčejné
koupání v zážitek.

DÁRKOVÁ TAŠTIČKA
S LÁSKOU
Dárková sada krému na ruce 
Třešňový květ a balzámu na 
rty Černý bez, které voní 
jako čerstvě rozkvetlý sad.

DÁRKOVÁ SADA 
BYLINNÝCH OLEJŮ
Sada tří bylinných olejů
s extrakty z čertova drápu, 
arniky, jalovce a rozmarýnu 
uvolní všechny svaly ve 
vašem těle.

DÁRKOVÁ SADA ŠESTI 
OLEJŮ DO KOUPELE
Pohladí na těle i na duši. 
Díky nim si vždy připravíte 
přesně tu domácí lázeň, 
jakou si vaše nálada žádá.

DÁRKOVÁ SADA
TŘÍ OLEJŮ DO KOUPELE
Zažijte trojnásobnou
radost z koupele díky
trojici esenciálních 
olejů s příjemnou vůní
a blahodárným účinkem
na vaši pokožku.
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KNEIPP KOZLÍK
Přírodní léčivo, které 
pomáhá bojovat proti 
projevům nespavosti
a podporuje kvalitní 
spánek.

KNEIPP TŘEZALKA
Přispívá k obnově psychické 
pohody nervového systému 
při nadměrné psychické 
zátěži.  

KNEIPP PAMĚŤ
A KONCENTRACE
Napomáhá k lepšímu 
soustředění i zvládání 
stresových situací.

KNEIPP ODVODNĚNÍ 
ŠUMIVÉ TABLETY
Osvěžující nápoj
s ananasovou příchutí,
který vám během 
odvodňovací kúry 
doplní důležité
vitamíny a minerály. 

KNEIPP KOZLÍK PLUS
Stoprocentně pokrývá 
denní potřebu vitamínů
B1, B2, B6 a B12. 
Pro udržování správné 
funkce nervového systému 
a snížení únavy a vyčerpání.

KNEIPP 3 BYLINKY
NA ODVODNĚNÍ
Bylinky vám pomůžou 
vyloučit zadržovanou 
vodu z těla. A když je 
zkombinujete s šumivými 
tabletami, bude efekt
ještě silnější. 

KNEIPP ODVODNĚNÍ 
ŠUMIVÉ TABLETY
Osvěžující nápoj
s ananasovou příchutí,
který vám během 
odvodňovací kúry 
doplní důležité
vitamíny a minerály. 

Doplňte, co vašemu tělu chybí přírodní cestou. Šetrné doplňky stravy Kneipp podpoří váš klidný spánek, 
paměť a koncentraci i dobrou náladu. Správná kombinace bylin si dokáže poradit také se zadržováním 
vody v těle. Vsaďte na léčivou sílu bylin. 

Doplňky stravy
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Vydatná dávka vitamínu 
C s antioxidanty, které 
posílí imunitní systém
a pomohou vám lépe 
zvládat stres. Jedna tableta 
obsahuje 160 mg vitamínu 
C a extrakt z brusinek pro 
vyšší a komplexnější účinek. 

Pořádná porce vitamínu C, 
zinku a antioxidantů
nastartuje váš imunitní
systém a pročistí organismus. 
V každé šumivé tabletě 
najdete 240 mg vitamínu C 
obohaceného o 10 mg zinku
a 900 mg černého bezu.
Lze je rozpustit v teplé
i studené vodě.

KNEIPP IMUNITA
ŠUMIVÉ TABLETY

Vydatná dávka vitamínu 
C s antioxidanty, které 
posílí imunitní systém
a pomohou vám lépe 
zvládat stres
obsahuje 160 mg vitamínu 
C a extrakt z brusinek 
vyšší a komplexnější účinek. 

Pořádná porce vitamínu C, 
zinku a antioxidantů
nastartuje váš imunitní
systém a pročistí organismus
V každé šumivé tabletě 
najdete 240 mg vitamínu C 
obohaceného o 10 mg 
a 900 mg 

KNEIPP IMUNITA
ŠUMIVÉ TABLETY

Vytvořte si přírodní štít, který vás posílí a ochrání. Šumivé tablety vám doplní nezbytnou dávku vitamínů. 
Díky nim budete odolnější po fyzické i psychické stránce. Tablety neobsahují lepek ani laktózu, a jsou 
vhodné pro diabetiky.

Posílení imunity

KNEIPP OBRANYSCHOPNOST
ŠUMIVÉ TABLETY
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Kosmetická řada Goodbye Stress díky tyrkysově modré barvě a podmanivé vůni vodní máty
s rozmarýnem  prokazatelně přemění váš stres v pozitivní energii. Stačí pár minut v koupelně
a rázem zapomenete na všechny starosti a špatnou náladu. Vyzkoušejte a přesvědčte se.

�ello posi�ive 
ene�gy

Ponořte se do vůně máty a rozmarýnu

SPRCHOVÝ GEL
PRO TĚLO I MYSL
Při každé sprše zklidní vaši 
mysl, zjemní pokožku
a zbaví vás nahromaděného 
stresu a napětí.

KRÉM NA RUCE 
Krém na ruce s mandlovým 
olejem a panthenolem je 
jako jemné pohlazení pro 
vaše ruce.

SPRCHOVÁ PĚNA 
Zachumlejte se při sprše do 
krémové pěny, která zklidní 
vaši mysl, zjemní pokožku, 
uvolní napětí a navíc dlouho 
a příjemně voní.

TĚLOVÉ MLÉKO
Luxusní tělové mléko
s mandlovým a kokosovým 
olejem. Vyživí, zjemní
a provoní vaši pokožku 
tak, že se budete cítit jako 
znovuzrozená.

OLEJ DO KOUPELE
Přírodní olej do koupele, 
který příjemně zvláční 
vaši pokožku a okamžitě 
vám zlepší náladu. Jeho 
tyrkysová barva má 
zklidňující účinek.

ŘADA GOODBYE STRESS

SŮL DO KOUPELE 
Jedinečná sůl do koupele, 
kterou těžíme ze dna 250 
milionů let starého oceánu. 
Díky tomu je výjimečně 
čistá, bohatá na minerály
i stopové prvky.
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�ašlap�jte
s leh�ostí

Šetrná péče pro každý váš krok

SŮL DO KOUPELE
NA CHODIDLA
Obsahuje čistě přírodní sůl 
z termální solanky, která 
jemně očistí vaše unavené
a namožené nohy.

MÁSLO PRO PÉČI
O CHODIDLA
Máslo pro péči
o chodidla pomáhá 
zjemnit zrohovatělou kůži 
a poradí si také s plísněmi 
nohou. 10% obsah urey 
napomáhá hydrataci 
pokožky, bambucké máslo 
a vitamín E přispívají
k lepší regeneraci. 

MAST NA ZROHOVATĚLOU 
KŮŽI CHODIDEL
Hydratuje pokožku, 
změkčuje a chrání proti 
plísním. Díky 25% obsahu 
urey neinvazivně bojuje 
proti ztvrdlým patám.

SŮL DO KOUPELE
NA CHODIDLA
Zmenšená verze přírodní 
soli, kterou si můžete vzít 
všude s sebou nebo si ji 
pořídit na vyzkoušení. 

SPRCHA

Odlehčete unaveným nohám. Dopřejte jim po namáhavém dni uvolňující lázeň! Výtažek z měsíčku 
lékařského regeneruje pokožku a změkčuje zrohovatělou kůži. Citrusová vůně s přírodním éterickým 
pomerančovým olejem uvolňuje smysly a osvěžuje. Přírodní řada péče o chodidla je velmi šetrná
a vhodná pro diabetiky.

ŘADA PÉČE O CHODIDLA
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�le�te sval�m
a �lou��m
Využijte léčivou sílu arniky 

KOUPELOVÁ SŮL SVALY
A KLOUBY
Koupelová sůl s přídavkem 
rozmarýnových silic 
prohřeje celé tělo
a napomáhá celkové 
regeneraci po zvýšené 
námaze.

CHLADIVÝ GEL S ARNIKOU 
A KOSODŘEVINOU
Máte svaly i klouby
v jednom ohni? Zchlaďte je 
lehkým gelem s přídavkem 
kosodřeviny a panthenolu. 
Gel můžete aplikovat před 
i po fyzické námaze. Uleví 
vám takřka okamžitě. 

HŘEJIVÝ BALZÁM
S ARNIKOU
Nic neuleví svalům
a kloubům tolik jako
masáž. Její účinek 
znásobíte díky
hřejivému balzámu,
který uvolní celé tělo. 

KOUPELOVÁ SŮL SVALY
A KLOUBY
Praktická kapesní verze 
koupelové soli, kterou si 
můžete vzít kamkoliv
s sebou nebo si ji pořídit 
domů na vyzkoušení.

SPRCHA

V těle máme kolem 600 svalů a až 360 kloubů, které nám slouží každý den. Odměňte je za jejich práci. 
Řada Kneipp s arnikou přináší uvolnění pro namáhané svaly i klouby. Jednotlivé produkty jsou perfektním 
pomocníkem po dlouhé túře, běhu nebo cvičení. 

ŘADA ARNIKA (ŘADA PÉČE O SVALY A KLOUBY)
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�andlov�
rit�ál

Pečujte o suchou
a citlivou pokožku

TĚLOVÉ MLÉKO
Pečující tělové mléko 
zajistí pokožce optimální 
hydrataci a šetrně zklidní 
podráždění. Účinné složení 
kombinuje vitaminy A a E, 
bambucké máslo
a zklidňující panthenol.

OLEJ DO KOUPELE
Olej s 94% podílem čistého 
mandlového oleje, který 
krásně voní po květinách 
a zanechává vaši pokožku 
jemnou a vláčnou. 

SPRCHOVÝ GEL 
Receptura s vysoce 
kvalitním extraktem 
z mandlového mléka 
a přírodním bohatým 
mandlovým olejem chrání 
pokožku před ztrátou 
hydratace a dodává jí pocit 
jemnosti. Plná vůně se 
postará o pohodu těla
i mysli.

TĚLOVÝ OLEJ
Intenzivně pečující tělový 
olej posiluje přirozenou 
ochranu pokožky, hydratuje 
a rychle a účinně zklidňuje. 

KRÉM NA RUCE
Intenzivně regeneruje vaše 
ruce a dlouhodobě je chrání 
před vysoušením. Rychle 
se vstřebává, nezanechává 
mastné stopy a vrací kůži 
přirozenou hebkost. 

TĚLOVÝ PEELING
Kneipp tělový peeling 
v sobě kombinuje 
jemné cukrové krystaly 
s vyživujícím krémem. 
Olejový peeling odstraní 
přebytečné šupinky kůže, 
zatímco krém se postará 
o intenzivní hydrataci vaší 
pokožky. 

SPRCHA

Máte suchou a citlivou pokožku, která nutně potřebuje hydrataci? 
Sáhněte po přírodní péči s mandlí a užijte si její účinky. 

ŘADA MANDLOVÉ KVĚTY
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Přidejte se do Kneipp Family. Staňte se součástí naší rodiny,
kterou spojuje láska k přírodě a kosmetice Kneipp.

Kneipp Family

REGISTRACE
ZDARMA

SLEVA 5 % NOVINKY DOPRAVA
ZDARMA

Vztahuje se na
každý nákup
bez výjimek.  

Navíc se dá 
kombinovat
s ostatními

slevovými akcemi.

Po registraci
a přihlášení

se sleva
automaticky

aplikuje v košíku.

Jako první
budete vědět
o novinkách,

akcích
a slevách.

Platí při nákupu
nad 499 Kč.
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