№070219

Zeliščne kapljice 30 mL
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:
MIND TRADE D.O.O., TRŽAŠKA C. 42, 1000 LJUBLJANA

Datum izdaje:
1.1.2019

Veljavnost certifikata:
31.12.2019

IZDELEK

Zeliščne kapljice 30 mL

ŠT. CERTIFIKATA

070219

PROIZVAJALEC

Mind trade d.o.o.

TIP IZDELKA

Raztopina naravnih eteričnih olj v etanolu

VOLUMEN

30 ml

ROK UPORABNOSTI

24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA

05.2018

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
Eterično olje evkalipta

Inci
EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL

Namen
Naravno eterično olje

Eterično olje čajevca

MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje žajblja

SALVIA LAVANDULAEFOLIA LEAF OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje timijana

THYMUS VULGARIS OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje poprove mete

MENTHA PIPERITA OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje brina

JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL

Naravno eterično olje

Etanol

ETHANOL

Topilo aktivnih učinkovin
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MNENJE AROMATERAPEVTA:
- eterično olje evkaliptusa globulus (Eucalyptus globulus)
- eterično olje čajevca (Melaleuca alternifolia)
- eterično olje španskega žajblja (Salvia officinalis subsp. lavandulifolia)
- eterično olje timijana (Thymus vulgaris)
- eterično olje poprove mete (Mentha × piperita)
- eterično olje brina - jagode (Juniperus communis)
Ta široko uporaben izdelek je sestavljen iz mešanice naravnih eteričnih olj in alkohola. Širok spekter delovanj eteričnih olj v
tej mešanici ima dokazano antioksidativno, protibakterijsko in protiglivično delovanje. Vsa eterična olja v mešanici, razen
eteričnega olja brina, imajo protivnetno delovanje. Prav tako vsa, razen eteričnega olja španskega žajblja, delujejo kot
repelenti. Zaradi naštetih delovanj je mešanica dobrodošla pomoč pri različnih vsakodnevnih nadlogah in tegobah ter kot
dodatek raznim izdelkom za osebno nego.
Njihovo protimikrobo delovanje bo uporabno za ustno nego in higieno, v primeru bolečega grla ter respiratornih in kožnih
infekcij. Tradicionalno se vsa olja v mešanici uporabljajo kot pomoč pri prehladu in gripi ter za odganjanje različnih insektov
kot so komarji, klopi in muhe. Večina vsebovanih eteričnih olj se v aromaterapiji uporablja za blažitev bolečin in/ali vnetij,
kot masažno olje ali v kakšnem preparatu za lokalno uporabo npr. mazilu, gelu ali obkladku. Vsa izbrana eterična olja v
mešanici se tradicionalno uporabljajo za pomoč pri stresu, prav tako vsa poživljajo, z izjemo eteričnega olja španskega
žajblja, ki je sedativ.
Sestava mešanice je zelo pisana, vendar v kemijski sestavi mešanice prevladujejo monoterpenski ogljikovodiki in alkoholi
ter kemijski komponenti 1,8 cineol in timol. Od monoterpenskih ogljikovodikov prevladujejo alfa-pinen, alfa in gamaterpinen ter sabinen. Od monoterpenskih alkoholov pa terpinen-4-ol in linalol. Vse omenjene komponente imajo
protimikrobno, protivnetno in antioksidativno delovanje z izjemo terpinena-4-ol, ki ni antioksidant. Alfa-pinen, gamaterpinen, timol in linalol imajo blagodejen učinek na krče, 1,8 cineol in linalol pa na bolečine.
V vonju mešanice prevladujejo ostri vonji mentola, timola in 1,8 cineola ter značilen svež vonj monoterpenskih
ogljikovodikov.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek ZELIŠČNE KAPLJICE 30 mL ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti
Aromacert.
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 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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