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Gel za prhanje, šampon in balzam za lase
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

HEMPTOUCH D.O.O.

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



IZDELEK G e l  z a  p r h a n j e ,  š a m p o n  i n  b a l z a m  z a  l a s e

ŠT. CERTIFIKATA 15010

PROIZVAJALEC HEMPTOUCH D.O.O.

TIP IZDELKA Konopljin gel za prhanje, šampon in balzam za lase

VOLUMEN 250 ml

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 NE VSEBUJE UMETNIH KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Voda
AQUA 

Topilo hidrofilnih učinkovin

Decil glukozid DECYL GLUCOSIDE, AQUA Površinsko aktivna snov

Glicerin GLYCERIN Vlažilec

Kokosov glukozid, gliceril oleat Površinsko aktivna snov

Poligliceril-10 lavrat POLYGLYCERYL-10 LAURATE Površinsko aktivna snov Čiščenje in nega kože

Hidrolat industrijske konoplje CANNABIS SATIVA WATER Naravni hidrolat Toniranje in nega kože

Konopljino olje CANNABIS SATIVA SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Ksantan gumi XANTHAN GUM Naravni polisaharid Stabilizacija izdelka

Natrijev salicilat SODIUM SALICYLATE Aktivna učinkovina

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Citronska kislina CITRIC ACID

Bisabolol BISABOLOL Aktivna učinkovina

Klorela CHLORELLA VULGARIS POWDER Aktivna učinkovina Neguje in čisti

Eterično olje bergamotke CITRUS AURANTIUM BERGAMIA OIL Naravno eterično olje

Eterično olje nemške kamilice CHAMOMILLA RECUTITA OIL Naravno eterično olje

Eterično olje muškatne kadulje SALVIA SCLAREA OIL Naravno eterično olje

Topilo hidrofilnih 
učinkovin

Čiščenje kože, 
emulgiranje

Vlaženje kože in 
lasiščaCOCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, 

AQUA
Čiščenje in nega kože 
ter lasišča

Odstranjevanje odmrlih 
celic kože

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

Uravnavanje kislosti 
izdelka

Nega kože, protivnetno 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje



MNENJE AROMATERAPEVTA:

- Muškatna kadulja (Salvia sclarea)
- Bergamotka (Citrus aurantium bergamia)
- Kamilica, nemška (Matricaria chamomilla)
Večji delež eteričnega olja muškatne kadulje (Salvia sclarea) je spojina linalil acetat, ki ima pomirjajoče in protivnetno 
delovanje. Poleg tega bo eterično olje nemške kamilice (Matricaria chamomilla) to delovanje še dodatno podprlo, hkrati pa 
bo imelo pozitivne učinke na regeneracijo 
kože in lasišča. Tudi eterično olje bergamotke (Citrus aurantium bergamia) bo delovalo sinergistično, ker vsebuje manjši 
delež linalil acetata in linalola vendar je večji delež limonen D, ki deluje protivnetno in antiseptično.
Kombinacija izbranih eteričnih olj bo pomagala regenerirati kožo in lasišče, zato bo še posebej dobrodošla pri prhljaju, suhi
in razdraženi koži ter lasišču.

OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:

Izdelek gradijo izredno blage površinsko aktivne snovi, ki kožo in lase le nežno očistijo in ne povzročajo draženje in 
izušenosti kože. V izdelku je prisotno tudi kakovostno konopljino olje, ki neguje in ščiti lasišče, hidrolat konoplje pa vlaži in 
tonira izsušene lase. Izdelek je primeren tudi za nego problematičnega lasišča in kože, saj v svoji sestavi vsebuje bisabolol
in eterično olje nemške kamilice, ki zaradi svojega protivnetnega delovanja pomirjata pordele in srbeče predele. Izdelek je 
obogaten tudi z natrijevim salicilatom, ki blagodejno deluje pri odstranevanju odmrlih celic kože in s tem preprečuje 
neprijeten videz razpokane, luščeče kože.  

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum:  08. 11. 2017
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