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Naravni osvežilec BERGAMOTKA &
JELKA
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

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

Datum izdaje:
1.1.2019

Veljavnost certifikata:
31.12.2019

IZDELEK

Naravni osvežilec BERGAMOTKA & JELKA

ŠT. CERTIFIKATA

010719

PROIZVAJALEC

FAVN D.O.O.

TIP IZDELKA

Naravni osvežilec

VOLUMEN

100 ml

ROK UPORABNOSTI

24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA

01.2018

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
Sestavina
Etanol
Eterično olje jelke

Inci
ALCOHOL DENAT.
ABIES SIBIRICA OIL

Namen
Topilo aktivnih učinkovin
Naravno eterično olje

Eterično olje bergam otke

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje sivke

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje evkalipta

EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL

Naravno eterično olje

Tokoferil acetat

TOCOPHERYL ACETATE

Antioksidant

Eterično olje cedre

CEDRUS ATLANTICA BARK OIL

Naravno eterično olje

Delovanje
Topilo aktivnih učinkovin
Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje
Antioksidativno
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- Eterično olje jelke (Abies sibirica)
- Eterično olje bergamotke (Citrus aurantium bergamia)
- Eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)
- Eterično olje evkalipta (Eucalyptus globulus)
- Eterično olje cedre (Cedrus atlantica)
To je zelo sveža mešanica z gozdnim pridihom.
Bergamotka je eno izmed najbolj blagodejnih eteričnih olj za podporo čustvenega zdravja in dobrega počutja. Eterični olji
sivke in bergamotke vsebujeta precejšen delež linalilacetata, ki je kemična spojina, ki je zaslužna za protistresne kvalitete
obeh olj. Ob inhalaciji takšne mešanice se lahko zmanjšajo psihološki odzivi na stres. Široko protimikrobno delovanje
mešanice ter izrazit vpliv na lajšanje stresa daje dobro podporo imunskemu sistemu in blagodejno deluje pri izčrpanosti.
Stran 1

Eterično olje jelke se v znanstvenih člankih sicer omenja samo v kontekstu protimikrobnega delovanja, vendar se
tradicionalno uporablja za podporo respiratornemu sistemu, dezodoriranje in osvežitev zraka. Delovalo bo v sinergiji z
eteričnim oljem evkalipta, katerega glavna spojina je 1,8 cineol, ki spada s kemijsko skupino oksidov in je izreden
protimikrobik ter močno in blagodejno deluje na respiratorni sistem, hkrati pa lahko izboljša kognitivno delovanje. Namreč
zelo pogosto se eterična olja, ki se destilirajo iz listov, uporabljajo za podporo respiratornemu sistemu in za osvežitev
zraka, kar velja tudi za eterično olje cedre, vendar ima to precej nižjo noto zaradi seskviterpenskih molekul. V primeru tega
osvežilca je to zelo dobrodošlo, ker bo eterično olje cedre stabiliziralo in podaljšalo vonj celotnega izdelka.
Protimikrobno delovanje eteričnih olj v mešanici je podprto z razmeroma hitro stopnjo izhlapevanja, zato bo ta osvežilec
pomagal odstraniti neprijetne vonjave.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek Naravni osvežilec bergamotka & jelka ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak
kakovosti Aromacert.
Aromaterapevt:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
Luka Wechtersbach

Datum: 1.1.2019

Stran 2

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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