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

Proizvajalec:

HEMPTOUCH D.O.O.

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
1.12.2017 31.12.2018



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 020118

PROIZVAJALEC HEMPTOUCH D.O.O.

TIP IZDELKA Balzam za nego občutljivih in izsušenih ustnic

VOLUMEN 4,5 g

ROK UPORABNOSTI 14 mesecev od datuma proizvodnje

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.
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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:  1.12.2017
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Zahteve standarda Aromacert

Kozmetični izdelek oz. izdelki  pridobijo znak kakovosti  Aromacert,  v kolikor ustrezajo vsem spodaj
opisanim zahtevam.

1 100-% naravna sestava

Za pridobitev certifikata Aromacert lahko izdelek vsebuje le 100-% naravne sestavine. Popolnoma je 
prepovedana uporaba petrokemičnih snovi (parafini, vazelini …). Izdelek ne sme vsebovati umetnih 
barvil, konzervansov in arom, odišavljen je lahko le z naravnimi eteričnimi olji ali rastlinskimi izvlečki.

2 Aromaterapevtska kakovost

Vir vseh eteričnih olj v izdelku mora biti 100-% naraven, njihova sestava mora biti znana, poleg tega 
mora biti znano njihovo geografsko poreklo, omogočena mora biti tudi sledljivost. Izdelek mora z izbiro
in vsebnostjo eteričnih olj ustrezati trenutnim standardom v aromaterapiji. Aromaterapevtsko kakovost 
izdelka preverijo tudi certificirani aromaterapevti. 

3 Kvaliteta izdelka in uporabniku razumljivo označevanje

Izdelek mora vsebovati sestavine najvišje možne kakovosti, zasnovan mora biti tako, da koncentracije 
posameznih sestavin ali kombinacij le-teh dosegajo aktivne vrednosti. Sestavine morajo biti smiselno 
izbrane glede na namen  izdelka. Izdelek ne sme vsebovati nepotrebnih in cenenih polnil. Sestava in 
uporaba izdelka morata biti označeni razumljivo uporabniku in ne smeta biti zavajajoči.
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