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IZDELEK K o n o p l j i n o  m a z i l o  z a  l a j š a n j e  k o ž n i h  t e ž a v

ŠT. CERTIFIKATA 020919

PROIZVAJALEC HEMPTOUCH D.O.O.

TIP IZDELKA Naravno mazilo za vsakodnevno nego problematične 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 NI KONZERVIRAN, NE VSEBUJE KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Mangovo maslo MANGIFERA INDICA SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Konopljino olje CANNABIS SATIVA SEED OIL Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Izvleček ognjiča v oljčnem olju Naravni izvleček Nega in obnova kože

Izvleček industrijske konoplje v CANNABIS SATIVA EXTRACT, CAPRYLIC CAPR Naravni izvleček Nega kože, protivnetno delovanje

Guaiazulene v konopljinem olju GUAIAZULENE, CANNABIS SATIVA SEED OIL Aktivna učinkovina

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Eterično olje sivke LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL Naravno eterično olje

Bisabolol BISABOLOL Aktivna učinkovina

Eterično olje amyris AMYRIS BALSAMIFERA BARK OIL Naravno eterično olje

Eterično oje nemške kamilice CHAMOMILLA RECUTITA OIL Naravno eterično olje

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT 
/ OLEA EUROPAEA FRUIT OIL

Nega kože, protivnetno 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Nega kože, protivnetno 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje



MNENJE AROMATERAPEVTA:

- Eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)
- Eterično olje amyrisa (Amyris balsamifera)
- Eterično olje nemške kamilice (Matricaria chamomilla)
Eterično olje sivke (Lavandula angustifolia) je znano zaradi svoje zmožnosti celjenja kože (opekline, čiri, izpuščaji, 
srbečica, infekcije, rane in druge poškodbe). To je zaradi njegove široke palete delovanj (protivnetno, protialergijsko, 
lajšanje bolečin, zmanjševanje edemov in širok spekter protimikrobnih delovanj).
Eterično olje nemške kamilice (Matricaria chamomilla) ima pomirjujoč učinek ter neguje tako kožo kot naš um. To eterično 
olje je najpomembnejše pri obravnavi glavnih psiholoških in fizičnih simptomov psoriaze. Eterično olje nemške kamilice in 
njegova sestavina kamazulen podpirata zdravljenje ran, delujeta protivnetno in protimikrobno. Tako eterično olje sivke kot 
nemške kamilice sta antioksidanta.
O eteričnem olju amyrisa (Amyris balsamifera) ni veliko napisanega. Pogosto se uporablja za nego kože in tudi zaradi 
njegovega prijetnega vonja, ki je hkrati fiksativ, kar pomeni, da podaljša obstojnost vonja celotne mešanice.
Vsa tri eterična olja imajo blagodejno delovanje na kožo in čustva, zato bo mešanica krepila telo in duha.

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

OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:

Popolnoma naravno mazilo iz rastlinskih masel in olj, ki kožo negujejo, mehčajo in ščitijo pred dejavniki iz okolja, ki so 
običajno glavni sprožilci različnih kožnih težav. Karitejevo in mangovo maslo na koži ustvarita zaščitni sloj, ki omejuje 
transepidermalno izgubo vode in pripomore k večji navlaženosti povrhnjice. Izdelku je dodano tudi konopljino olje, ki je 
bogato z esencialnimi maščobnimi kislinami in izvleček ognjiča v oljčnem olju, ki spodbuja obnovo kože. Izdelek je 
obogaten tudi z izvlečkom industrijske konoplje, bisabololom in guaiazulenom, ki zaradi svojega protivnetnega delovanja, 
blagodejno delujejo na problematično in razdraženo kožo.

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač 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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