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Hidrolat vrtnice
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

FAVN D.O.O.; ADAMIČEVA 51, 1290 GROSUPLJE

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
1.1.2018 31.12.2018



IZDELEK H i d r o l a t  v r t n i c e

ŠT. CERTIFIKATA 010218

PROIZVAJALEC FAVN D.O.O.

TIP IZDELKA Naraven hidrolat

VOLUMEN 50 ml

ROK UPORABNOSTI 24 mesecev od datuma proizvodnje

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 NE VSEBUJE KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA

MNENJE AROMATERAPEVTA:

- Hidrolat vrtnice (Rosa damascena)

Ta čudovit hidrolat ima dolgo tradicijo uporabe, saj literatura navaja, da uravnoteža endokrini sistem, hormone in čustva. 
Zaradi tega hidrolat vrtnice uporabljamo pri različnih ženskih težavah kot so PMS in menstrualni krči, v času menopavze pa
je odličen pri navalih vročice in pretiranih spremembah razpoloženja.
Poleg svojega delovanja na um in čustva, ima hidrolat vrtnice mnogo koristnih lastnosti - je blag antiseptik, hemostatik, 
deluje protivnetno, blago adstringentno, spodbuja prekrvavitev v majhnih podkožnih žilicah in hidratizira kožo. Zaradi vsega
omenjenega je zelo primeren za vse tipe kože, zato ga uporabljamo pri različnih kožnih poškodbah in težavah kot so 
kuperoza, psoriaza, manjše infekcije, piki insektov, rane ter sončne opekline. 
Uporaben je tudi v primeru bruhanja in slabosti.
Poleg tega, da je njegova cena - v primerjavi s ceno eteričnega olja vrtnice - bolj dostopna, se ponaša s prijetnim sladkim 
cvetnim vonjem, ki predstavlja tipično srednjo noto.

Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Hidrolat vrtnice ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, Naraven hidrolat Aromaterapevtsko 
delovanje, vlaženje



OCENA IZDELKA:

Izdelek Hidrolat vrtnice ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert.

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum:  1.1.2018
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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  pa  je  lahko  le  z  naravnimi  eteričnimi  olji  ali  rastlinskimi
izvlečki.

2. Aromaterapevtska kakovost

Vsa eterična olja v izdelku morajo biti 100% naravnega vira, njihova sestava mora biti znana, poleg
tega pa mora biti znan tudi njihov izvor in posledično sledljivost od proizvajalca do končnega kupca.
Izdelek  mora  z  izbiro  in  vsebnostjo  eteričnih  olj  ustrezati  trenutnim  standardom  v  aromaterapiji.
Aromaterapevtska kakovost izdelka je preverjena tudi s strani certificiranih aromaterapevtov.

3. Kvaliteta izdelka in uporabniku razumljivo označevanje

Izdelek  mora  vsebovati  sestavine  najvišje  možne  kakovosti,  zasnovan  pa  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.
Glede svoje sestave in uporabe pa mora biti označen nezavajajoče in razumljivo uporabniku.
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