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IZDELEK K o n o p l j i n a  k r e m a  z a  m a s t n o  i n  n e č i s t o  k o ž o

ŠT. CERTIFIKATA 020718

PROIZVAJALEC HEMPTOUCH d.o.o.

TIP IZDELKA Naravno krema za vsakodnevno nego problematične, nečiste kože

VOLUMEN 50 ml

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 NE VSEBUJE UMETNIH KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA

Stran 1 

Sestavina Inci Namen Delovanje

Voda AQUA Topilo hidrofilnih učinkovi

Izoamil lavrat ISOAMYL LAURATE Emolient Zaščita kože

Trietil citrat TRIETHYL CITRATE Aktivna učinkovina

Naravni izvleček

Cetearilni alkohol CETEARYL ALCOHOL Stabilizator, emolient

Naravni konzervans Protimikrobna snov

Gliceril stearat GLYCERYL STEARATE Emulgator in emolient

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Gliceril stearat citrat GLYCERYL STEARATE CITRATE Emulgator in emolient

Hidrolat industrijske konoplje CANNABIS SATIVA WATER Naraven hidrolat Vlaženje, toniranje

Gliceril kaprilat GLYCERYL CAPRYLATE Emulgator in emolient 

Aktivna učinkovina

Ksantan gumi XANTHAN GUM Naravni polisaharid

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Eterično olje verbene LITSEA CUBEBA FRUIT OIL Naravno eterično olje

Citronska kislina CITRIC ACID

Natrijev fitat SODIUM PHYTATE Kelator

Klorela CHLORELLA VULGARIS POWDER Aktivna učinkovina Neguje in čisti

Topilo hidrofilnih 
učinkovin

Protimikrobno 
delovanjeIzvleček industrijske konoplje v 

konopljinem olju
CANNABIS SATIVA EXTRACT, CANNABIS 
SATIVA SEED OIL

Nega kože, protivnetno 
delovanje

Zaščita kože in 
stabilizator emulzije

GLYCERIN, AQUA, SODIUM ANISATE, SODIUM 
LEVULINATE

Protimikrobno 
delovanje

Zaščita kože in 
emulgiranje

Zaščita kože in 
emulgiranje

Zaščita kože in 
emulgiranje

Natrijev kaproil/lauroil laktilat, 
trietil citrat

SODIUM CAPROYL/LAUROYL LACTYLATE, 
TRIETHYL CITRATE

Protimikrobno 
delovanje

Zaščita kože, 
stabilizacija emulzije

Aromaterapevtsko 
delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

Uravnavanje kislosti 
izdelka

Podpora antioksidativni 
zaščiti



MNENJE AROMATERAPEVTA:

- Ekstrakt industrijske konoplje (Cannabis sativa) v konopljinem olju
- Hidrolat industrijske konoplje (Cannabis sativa)
- Eterično olje verbene (Litsea cubeba)
Ekstrakt industrijske konoplje (Cannabis sativa) ima protivnetno delovanje ter je uporaben pri težavah kot so npr. akne. 
Rastinsko olje in hidrolat konoplje se pogosto uporabljata za nego kože. 
Konopljino olje je bogat vir esencialnih aminokislin, glavni predstavnik je linolna kislina, ki zadržuje vlago v koži. Vsebuje 
tudi visok delež esencialnih maščobnih kislin, tako omega-6 kot omega-3 esencialno maščobno kislino. Te podpirajo 
zdrave ustnice, kožo in lase. Znano je po svojih antioksidacijskih lastnostih.
Eterično olje verbene (Litsea cubeba) ima širok spekter dobro raziskanih blagodejnih terapevtskih učinkov, ki vključujejo 
izredno protimikrobno, antioksidacijsko in protivnetno delovanje, zato se v terapevtskih izdelkih za nego kože pogosto 
uporablja za mastno, nečisto in aknasto kožo ter pri mozoljih.
Eterično olje verbene je bogato z alifatskimi aldehidi, še posebej s citralom. Ta prispeva k protiglivičnim, protibakterijskim in
tudi protivnetnim lastnostim verbene. Citral, beta-pinen in linalol, kemijske komponente, ki jih najdemo v verbeni, sproščajo 
in delujejo antidepresivno, kar nam pojasni, zakaj eterično olje verbene pomaga pri različnih stresnih stanjih. To je lahko 
dodatna pozitivna lastnost kreme, še posebej pri različnih težavah s kožo, katerih vzrok je psihosomatski.
V kolikor se to eterično olje ne dozira pravilno, je lahko kožni iritant ter se odsvetuje njegova uporaba. Ne uporabljajte na 
preobčutljivi, oboleli ali poškodovani koži.
Vonj eteričnega olja je obstojen, svež in spominja na limono.

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

OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:

Konopljina krema za mastno in nečisto kožo je lahka emulzija tipa olje v vodi, ki kožo nežno neguje in je ne maši. 
Nekomedogeno in hitro vpojno konopljino olje, ki je v večini grajeno iz linolne in alpha-linolenske maščobne kisline, kožo 
neguje in pomirja ter ji pomaga ohranjati njeno elastičnost in prožnost. Izdelku je dodan tudi hidrolat industrijske konoplje, 
ki poskrbi za navlaženost kože, zaradi svojega adstringentnega delovanja pa blagodejno deluje tudi na kožo z razširjenimi 
porami. Izdelek zaradi vsebnosti ekstrakta industrijske konoplje, ki deluje protivnetno in natrijevega kaproil/lauroil laktilata 
ter trietil citrata, ki delujeta protimikrobno, blagodejno vpliva na nečisto kožo, prizadeto z aknami.

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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