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Balzam za ustnice Herp-less
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

HEMPTOUCH D.O.O.

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
8.11.2017 Eno leto od datuma izdaje.



IZDELEK B a l z a m  z a  u s t n i c e  H e r p - l e s s

ŠT. CERTIFIKATA 15006

PROIZVAJALEC HEMPTOUCH D.O.O.

TIP IZDELKA Balzam za nego občutljivih in izsušenih ustnic

VOLUMEN 4,5 g

ROK UPORABNOSTI 14 mesece

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA 09.2015

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:

- Eterično olje nageljnovih žbic (Eugenia caryophyllus)
Eterično olje nageljnovih žbic (Eugenia caryophyllus) ima širok spekter protimikrobnih delovanj, deluje protivnetno in je 
izreden anestetik, zato se pogosto uporablja v ustni negi pri infekcijah ustne votline, gingivitisu in zobobolu. Eterično olje 
nageljnovih žbic je bogato z evgenolom, zato je lahko močan iritant sluzničnih membran, v kolikor se ne dozira previdno.
V raziskavah je eterično olje nageljnovih žbic pokazalo pomembno antioksidacijsko delovanje. 
Vonj eteričnega olja nageljnovih žbic je oster, medicinski in obstojen ter bo marsikoga spomnil na decembrski praznični čas
in dobrote povezane z njim.

Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije

OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:

Popolnoma naraven balzam za ustnice, ki ga v večini gradi kakovostno hladno stiskano konopljino olje, ki je znano po 
idealnem razmerju esencialnih maščobnih kislin. Konopljino olje kožo ustnic mehča, neguje in ščiti. Za dodatno zaščito 
pred izsušitvijo ustnic je izdelku dodan tudi čebelji vosek, ki na koži ustvari izredno tanek in učinkovit zaščitni film. Izdelek 
je obogaten tudi z naravnim eteričnim oljem nageljnovih žbic, ki je znano po svojem protivirusnem delovanju.

Stran 1 

Sestavina Inci Namen Delovanje

Konopljino olje CANNABIS SATIVA SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Čebelji vosek CERA ALBA Naraven vosek

Eterično olje nageljnovih žbic EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD OIL Naravno eterično olje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Zaščita kože, 
zgoščevanje izdelka

Aromaterapevtsko 
delovanje



Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum:  08. 11. 2017
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