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NATALI mazilo proti strijam
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:
FAVN D.O.O., ADAMIČEVA 51, 1290 GROSUPLJE

Datum izdaje:
7.11.2017

Veljavnost certifikata:
Eno leto od datuma izdaje.

IZDELEK

N ATA L I m a z i l o p r o t i s t r i j a m

ŠT. CERTIFIKATA

15012

PROIZVAJALEC

FAVN d.o.o.

TIP IZDELKA

Naravno mazilo za nego kože s strijami

VOLUMEN

150 ml

ROK UPORABNOSTI

24 mesecev

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA

01.2015

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
Sestavina
Karitejevo maslo
Mangovo maslo
Kokosovo maslo
Kakavovo maslo
Jojobino olje
Izvleček ognjiča v oljčnem olju
MCT olje
Tokoferil acetat
Mešanica vitaminov A, C in E

Eterično olje laškega smilja

Inci
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
MANGIFERA INDICA SEED BUTTER
COCOS NUCIFERA SEED BUTTER
THEOBROMA CACAO SEED BUTTER
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL
CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
TOCOPHERYL ACETATE
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM
ASCORBATE, TOCOPHERYL ACETATE,
RETINOL
HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL
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Namen
Naravna maščoba
Naravna maščoba
Naravna maščoba
Naravna maščoba
Naravna maščoba/ vosek
Naravni izvleček

Delovanje
Nega in zaščita kože
Nega in zaščita kože
Nega kože
Nega in zaščita kože
Nega kože
Nega in obnova kože

Naravna maščoba
Nega kože
Antioksidant
Antioksidativna zaščita
Aktivna učinkovina, vitamini Antioksidativna zaščita

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- Eterično olje smilja (Helichrysum italicum)
Eterično olje smilja (Helichrysum italicum) je še posebej znano po tem, da pomaga pri celjenju kože. Smilj je zelo uporaben
pri poškodbah mišic in tetiv, vnetjih, modricah, bolečih sklepih in oteklinah. Deluje proti hematomom tako, da preprečuje in
zmanjšuje modrice po travmatoloških poškodbah mehkih tkiv. Bowles (2003) meni, da je to zaradi vsebnosti italidionov.
Tovrstno delovanje je morda posledica kombinacije protivnetnega delovanja, vazodilatornih učinkov in preprečevanja
edemov.
Ima izredno protivnetno in protimikrobno delovanje, zato je uporabno za vse tipe kože in kožne težave od aken, ekcemov,
dermatitisov do hematomov in ran. Zaradi zmanjševanja vnetij, bolečin in oteklin se eterično olje smilja lahko uporablja za
lajšanje alergij, ki se pojavljajo na koži.
Poleg izrednih blagodejnih delovanj na kožo dobro učinkuje tudi na različna stanja, ki so posledica stresa kot so kronična
utrujenost, anksioznost in izgorelost. Pomirja kožo in čustva.
Vonj eteričnega olja smilja je meden, širok, v nizkih koncentracijah prijeten in obstojen.
Smatra se, da je najbolj uporabno v nizkih koncentracijah.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:
Popolnoma naravno mazilo iz izbranih kakovostnih sestavin, ki podpirajo naravno zaščitno funkcijo kože in spodbujajo
njeno obnovo. Naravna masla kožo ščitijo pred zunanjimi vplivi in omejujejo transepidermalno izgubo vode. S tem
ohranjajo kožo navlaženo, prožno in mehko. Jojobino olje prisotno v izdelku s svojo edinstveno sestavo, ki je podobno
naravnemu sebumu kože, dodatno podkrepi zaščitno in vlažilno funkcijo kože, macerat ognjiča v oljčnem olju pa deluje
protivnetno in spodbuja obnovo kože. Izdelek je obogaten tudi z dodatkom vitaminov A, C in E, ki zagotavljajo
antioksidativno zaščito. Po uporabi izdelka je koža mehka, elastična in prožna in zato manj dovzetna za luščenje in
pokanje.

Aromaterapevt:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
Luka Wechtersbach

Datum: 07. 11. 2017
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