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Ime izdelka
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

NEVROFIZIOTERAPIJA, ŠPELA GORENC JAZBEC S.P.

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
7.11.2017 Eno leto od datuma izdaje.



IZDELEK N e g o v a l n o  m a z i l o  z a  d o j e n č k e

ŠT. CERTIFIKATA 15005

PROIZVAJALEC NEVROFIZIOTERAPIJA, ŠPELA GORENC JAZBEC S.P.

TIP IZDELKA Brezvodno mazilo iz naravnih masel in olj za nego otroške kože

VOLUMEN 75 ml

ROK UPORABNOSTI 24 mesece

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA 04.2015

ZAGOTOVILA ZNAKA  KAKOVOSTI:

✔ IZDELEK NE VSEBUJE UMETNIH PARFUMOV
✔ IZDELEK NE VSEBUJE UMETNIH AROM
✔ IZDELEK NE VSEBUJE UMETNIH BARVIL
✔ IZDELEK NI TESTIRAN NA ŽIVALIH

✔ IZDELEK NI KONZERVIRAN, NE VSEBUJE KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA

MNENJE AROMATERAPEVTA:

- Vanilija (Vanilla planifolia) - macerat - Kamilica, nemška (Matricaria chamomilla) Eterično olje nemške kamilice (Matricaria
chamomilla) se proizvaja v različnih koncih sveta, zato njena kemijska sestava zelo variira. Znano je po svojem močnem 
delovanju na kožo, pomaga pri regeneraciji kožnih celic, deluje dobrodejno na brazgotine in blaži vnetja kot so izpuščaji. 
Macerat vanilije se predvsem uporablja zaradi prijetnega in pomirjevalnega vonja. Kombinacija bo enako dobro pomagala 
pomiriti (na fizični ravni) vneto in razdraženo kožo ali (na psihološki ravni) nervozo in stres. Eterično olje nemške kamilice 
in macerat vanilije, še posebej v kombinaciji z izbranimi masli, macerati in rastlinskimi olji, pomagata regenerirati in pomiriti 
kožo, hkrati sta dovolj nežna in varna za uporabo tudi pri najbolj občutljivi koži.
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Mangovo maslo MANGIFERA INDICA SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Mandljevo olje - nerafinirano PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL Naravna maščoba Nega kože

Izvleček ognjiča v olivnem olju Naravni izvleček Nega in obnova kože

Naravni izvleček

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Eterično olje nemške kamilice CHAMOMILLA RECUTITA OIL Naravno eterično olje

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL

Izvleček vanilije v sončničnem 
olju

VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT, 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL,

Nega kože in naravna 
aroma

Zaščita kože in 
aromaterapevtsko 
delovanje



OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:

Popolnoma naravno mazilo s kakovostnimi rastlinskimi masli in olji je izredno nežno do kože in zato primerno tudi za nego 
občutljive in otroške kože. Mangovo in karitejevo maslo z visoko vsebnostjo stearinske in oleinske kisline ter različnih 
vitaminov in mineralov, kožo ščitita pred zunanjimi vplivi in omejujeta transepidermalno izgubo vode. S tem ohranjata kožo 
navlaženo, prožno in mehko. Mandljevo olje dodatno podkrepi zaščitno in vlažilno funkcijo kože, izvleček ognjiča pospeši 
njeno obnovo, vitamin E pa doda mazilu antioksidativno delovanje. Dodana naravno eterično olje nemške kamilice in 
izvleček vanilije kožo nežno odišavita in pomirita.  

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum:  07. 11. 2017
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