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Šampon s hidrolatom
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.
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Veljavnost certifikata:
31.12.2019

IZDELEK

Šampon s hidrolatom

ŠT. CERTIFIKATA

020519

PROIZVAJALEC

HEMPTOUCH D.O.O.

TIP IZDELKA

Konopljin gel za prhanje, šampon in balzam za lase

VOLUMEN

250 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
Sestavina

Inci

Namen

Voda
Decil glukozid

AQUA
DECYL GLUCOSIDE, AQUA

Delovanje

Topilo hidrofilnih učinkovin Topilo hidrofilnih
učinkovin
Površins ko aktivna s nov

Čiš čenje kože,
emulgiranje
Vlaženje kože in
lasišča
Čiš čenje in nega kože
ter las išča

GLYCERIN
Glicerin
Kokos ov glukozid, gliceril oleat COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE,
AQUA

Vlažilec

Poligliceril-10 lavrat

POLYGLYCERYL-10 LAURATE

Površins ko aktivna s nov

Čiš čenje in nega kože

Hidrolat indus trijs ke konoplje

CANNABIS SATIVA WATER

Naravni hidrolat

Toniranje in nega kože

Konopljino olje

CANNABIS SATIVA SEED OIL

Naravna m aš čoba

Nega kože

Ks antan gumi

XANTHAN GUM

Naravni polisaharid

Stabilizacija izdelka

Natrijev salicilat

SODIUM SALICYLATE

Aktivna učinkovina

Ods tranjevanje odmrlih
celic kože

Tokoferil acetat

TOCOPHERYL ACETATE

Antioksidant

Antioks idativna zaš čita

Citronska kislina

CITRIC ACID

Bis abolol

BISABOLOL

Sreds tvo za uravnavanje
kis los ti
Aktivna učinkovina

Uravnavanje kislos ti
izdelka
Nega kože, protivnetno
delovanje

Klorela

CHLORELLA VULGARIS POWDER

Aktivna učinkovina

Neguje in čis ti

Eterično olje bergam otke

CITRUS AURANTIUM BERGAMIA OIL

Naravno eterično olje

Arom aterapevts ko
delovanje
Arom aterapevts ko
delovanje
Arom aterapevts ko
delovanje

Površins ko aktivna s nov

Eterično olje nemš ke kamilice CHAMOMILLA RECUTITA OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje m uškatne kadulje SALVIA SCLAREA OIL

Naravno eterično olje
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MNENJE AROMATERAPEVTA:
- Muškatna kadulja (Salvia sclarea)
- Bergamotka (Citrus aurantium bergamia)
- Kamilica, nemška (Matricaria chamomilla)
Večji delež eteričnega olja muškatne kadulje (Salvia sclarea) je spojina linalil acetat, ki ima pomirjajoče in protivnetno
delovanje. Poleg tega bo eterično olje nemške kamilice (Matricaria chamomilla) to delovanje še dodatno podprlo, hkrati pa
bo imelo pozitivne učinke na regeneracijo
kože in lasišča. Tudi eterično olje bergamotke (Citrus aurantium bergamia) bo delovalo sinergistično, ker vsebuje manjši
delež linalil acetata in linalola vendar je večji delež limonen D, ki deluje protivnetno in antiseptično.
Kombinacija izbranih eteričnih olj bo pomagala regenerirati kožo in lasišče, zato bo še posebej dobrodošla pri prhljaju, suhi
in razdraženi koži ter lasišču.
OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:
Izdelek gradijo izredno blage površinsko aktivne snovi, ki kožo in lase le nežno očistijo in ne povzročajo draženje in
izušenosti kože. V izdelku je prisotno tudi kakovostno konopljino olje, ki neguje in ščiti lasišče, hidrolat konoplje pa vlaži in
tonira izsušene lase. Izdelek je primeren tudi za nego problematičnega lasišča in kože, saj v svoji sestavi vsebuje bisabolol
in eterično olje nemške kamilice, ki zaradi svojega protivnetnega delovanja pomirjata pordele in srbeče predele. Izdelek je
obogaten tudi z natrijevim salicilatom, ki blagodejno deluje pri odstranevanju odmrlih celic kože in s tem preprečuje
neprijeten videz razpokane, luščeče kože.
Aromaterapevt:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
Luka Wechtersbach

Datum: 1.1.2019
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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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