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Balzam za lase 40 g
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

RAINER KOZMETIKA D.O.O.

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
1.1.2019 31.12.2019



IZDELEK B a l z a m  z a  l a s e

ŠT. CERTIFIKATA 030919

PROIZVAJALEC RAINER KOZMETIKA D.O.O.

TIP IZDELKA Naravni balzam za lase

VOLUMEN 40 g

ROK UPORABNOSTI 24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA 07.2018

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

Stran 1 

Sestavina Inci Namen Delovanje

Cetearil alkohol CETEARYL ALCOHOL

Kakavovo maslo THEOBROMA CACAO SEED BUTTER Naravna maščoba

Karitejevo maslo BUTYROSPERM UM PARKII BUTTER Naravna maščoba

Kokosovo olje COCOS NUCIFERA OIL Naravna maščoba

Gliceril stearat GLYCERYL STEARATE Emulgator

Koko glukozid, voda COCO GLUCOSIDE, AQUA Površinsko aktivna snov

Ksantan gumi XANTHAN GUM

Arganovo olje ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL Naravna maščoba

Pantenol PANTHENOL Aktivna učinkovina Nega las in lasišča

Eterično olje limone CITRUS LIMON PEEL OIL Naravno eterično olje

Eterično olje limonske trave CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL Naravno eterično olje

Eterično olje verbene LITSEA CUBEBA FRUIT OIL Naravno eterično olje

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti 
izdelka in zaščita las
Nega in zaščita las ter 
lasišča
Nega in zaščita las ter 
lasišča
Nega in zaščita las ter 
lasišča
Emulgiranje izdelka in 
zaščita kože
Nežno čiščenje las in 
lasišča

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti 
izdelka in nega las
Nega in zaščita las ter 
lasišča

Aromaterapevtsko 
delovanje
Aromaterapevtsko 
delovanje
Aromaterapevtsko 
delovanje



MNENJE AROMATERAPEVTA:

- eterično olje verbene (Litsea cubeba)
- eterično olje limonske trave (Cymbopogon flexuosus)
- eterično olje limone (Citrus limon)

V tem balzamu za lase se nahajajo eterična olja verbene, limonske trave in limone, ki so intenzivnega vonja, ki spominja 
na limono, in imajo odlično protivnetno, protimikrobno ter pomirjevalno delovanje. Tradicionalno se vsa uporabljajo za nego
las in kože, še posebej pri mastnih laseh in koži ter aknasti in vneti koži ter lasišču. 
Zanimivo je tudi to, da so vsa tri eterična olja blagodejna za uporabo pri stresu in nespečnosti ter so odlični repelenti za 
mnoge insekte. V aromaterapiji se uporabljajo pri različnih čustvenih stanjih, anksioznosti in stresu, kar je tudi razvidno iz 
prevladajočih kemijskih spojin, ki sta limonen in citral. Namreč limonen in citral delujeta protivnetno in protimikrobno ter 
hkrati protidepresivno. Ker uporabljena eterična olja in njihove dominirajoče posamezne kemijske komponente pomirjajo, bi
priporočala uporabo tega šampona pred spanjem ali po stresnem dnevu, da uporabnik uživa v dodatnih blagodejnih 
učinkih. 
Vonj mešanice je svež in spominja na limono. Zanimivo je, da ni eterično olje limone tisto glavno, kar daje tak specifičen 
vonj, ampak je to citral, ki se nahaja v limonski travi in verbeni. V vonju tega balzama za lase prevladujejo visoke in srednje
note, vendar bo vonj močan in obstojen zaradi vsebnosti citrala.

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

OCENA IZDELKA:

Izdelek BALZAM ZA LASE 40 g ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert.

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum: 01.01.2019
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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  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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