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Šampon 200 mL
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

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

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
1.1.2019 31.12.2019



IZDELEK Š a m p o n  2 0 0  m L

ŠT. CERTIFIKATA 071319

PROIZVAJALEC Mind trade d.o.o.

TIP IZDELKA Naravni šampon

VOLUMEN 200 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 UMETNIH KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Voda AQUA

Kokosov glukozid COCO-GLUCOSIDE Površinsko aktivna snov Nežno čiščenje

Natrijev koko sulfat SODIUM COCO-SULFATE Površinsko aktivna snov Nežno čiščenje

Gliceril oleat GLYCERYL OLEATE Emulgator, emolient

Hidrolizirani proteini svile HYDROLYZED WHEAT PROTEIN Aktivna učinkovina Nega in zaščita las

Natrijev klorid SODIUM CHLORIDE

Natrijev benzoat SODIUM BENZOATE Protimikrobno sredstvo

Citronska kislina CITRIC ACID 

Eterično olje sivke LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL Naravno eterično olje

Eterično olje njivske mete MENTHA ARVENSIS LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje bazilike OCIMUM BASILICUM OIL Naravno eterično olje

Eterično olje čajevca MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje žajblja SALVIA OFFICINALIS OIL Naravno eterično olje

Topilo vodotopnih 
učinkovin

Topilo vodotopnih 
učinkovin

Emulgiranje, zaščita 
kože

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje  
viskoznosti
Protimikrobno 
delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti 

Uravnavanje kislosti 
izdelka 
Aromaterapevtsko 
delovanje
Aromaterapevtsko 
delovanje
Aromaterapevtsko 
delovanje
Aromaterapevtsko 
delovanje
Aromaterapevtsko 
delovanje



MNENJE AROMATERAPEVTA:

- eterično olje čajevca (Melaleuca alternifolia)
- eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)
- eterično olje njivske mete (Mentha arvensis)
- terično olje bazilike kt metil kavikol (Ocimum basilicum)
- eterično olje žajblja (Salvia officinalis)

Ta šampon je namenjen negi vseh vrst las. Vsa eterična olja vsebovana v šamponu imajo odlično protimikrobno 
(protibakterijsko in protiglivično) delovanje ter so antioksidanti. Eterično olje sivke in čajevca imata poleg tega še 
protivnetno in protiglivično delovanje, eterično olje čajevca pa tudi protivirusno delovanje. Tradicionalno se vsa omenjena 
eterična olja uporabljajo predvsem za aknasto in mastno kožo in lasišče (z izjemo eteričnega olja bazilike). Za pomoč pri 
prhljaju ter iritaciji kože in lasišča se pogosto uporablja eterično olje čajevca.
Sestava mešanice je zelo kompleksna. Na kratko lahko povzamemo, da prevladujejo monoterpenski ogljikovodiki in 
alkoholi (predvsem linalol in terpinen-4-ol), nato ketoni (tujon in kafra v eteričnem olju žajblja ter pulegon). Visok odstotek 
monoterpenskih ketonov tujona in kafre v eteričnem olju žajblja prispeva k njegovim odličnim protimikrobnim lastnostim, 
vendar naj opozorim tudi na previdnost pri uporabi, in sicer ne več kot 0.4%. Pri vseh omenjenih ketonih je treba biti 
pozoren na morebitne kontraindikacije. 
Visok odstotek aromatskega etra metil kavikola v eteričnem olju bazilike kemotipa metil kavikol mu zagotavlja 
protibakterijsko, protiglivično in antioksidantno delovanje, vendar ponovno zahteva večjo pozornost za varno uporabo. 
Linalol, ki je prisoten v vseh omenjenih eteričnih oljih in terpinen-4-ol, ki je najbolj prisoten v eteričnem olju čajevca ter v 
manjših odstotkih tudi v sivki in žajblju, imata odlično protivnetno in  protimikrobno delovanje. Določene kemijske 
komponente, ki jih najdemo v omenjenih eteričnih oljih, deluje kot antioksidanti, in sicer linalol, kafra, 1,8-cineol, alpha in 
beta-pinen, metil kavikol, gama-terpinen ipd. V eteričnih oljih v šamponu se nahajajo tudi 1,8-cineol, kafra in mentol, ki 
spodbujajo hladilni učinek, vendar niso zastopljeni v večjem deležu.
V vonju šampona prevladujejo srednje note, ki se gibljejo proti spodnji noti.

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

OCENA IZDELKA:

Izdelek ŠAMPON 200 mL ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert.

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  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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