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CALMDOWN 50 mL
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

SKIN FAIRYTALE, PRODAJA NARAVNE KOZMETIKE, D.O.O.

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
1.1.2019 31.12.2019



IZDELEK C A L M D O W N  5 0  m L

ŠT. CERTIFIKATA 060719

PROIZVAJALEC SKIN FAIRYTALE, PRODAJA NARAVNE KOZMETIKE, D.O.O.

TIP IZDELKA Naravna emulzija.

VOLUMEN 50 ml

ROK UPORABNOSTI 24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA 11.2018

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
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Voda AQUA Topilo hidrofilnih učinkovi

Sončnično olje HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Poligliceril-3 poliricinoleat POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE
Emulgator

Kokosovo olje COCOS NUCIFERA OIL Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože
Kandelila vosek CANDELILLA CERA Naravni, rastlinski vosek

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant
Et. olje sivke LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL

Narav no eterično olje

Gliceril oleat GLYCERYL OLEATE Emulgator

Cinkov sulfat ZINC SULFATE Protimikrobno sredstvo Protimikrobna zaščita

Et. olje cedre CEDRUS ATLANTICA BARK OIL Narav no eterično olje

Et. olje bosvelije BOSWELLIA CARTERII GUM OIL Narav no eterično olje

Et. olje laškega smilja HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL Narav no eterično olje

Et. olje copaibe COPAIFERA OFFICINALIS RESIN OIL Narav no eterično olje

Topilo hidrofilnih 
učinkovin

Emulgiranje in zaščita 
kože

Uravnavanje 
viskoznosti in zaščita 
kože
Antioksidativna
zaščita
Aromaterapev tsko
delov anje
Emulgiranje in zaščita 
kože

Aromaterapev tsko
delov anje
Aromaterapev tsko
delov anje
Aromaterapev tsko
delov anje
Aromaterapev tsko
delov anje



MNENJE AROMATERAPEVTA:

• eterično olje smilja (Helichrysum italicum)
• eterično olje atlaške cedre (Cedrus atlantica)
• eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)
• eterično olje bosvelije (Boswellia carterii) 
• eterično olje copaibe (Copaifera officinalis)

V izdelku so uporabljana eterična olja, ki se tradicionalno uporabljajo za pomiritev. 

Eterično olje sivke se po celem svetu na različne možne načine uporablja kot pomoč pri spanju in za 
sprostitev, saj dokazano deluje kot sedativ, antidepresiv in anksiolitik. V njem prevladuje kombinacija 
kemijskih spojin linalilacetata in linalola, ki v sinergiji delujeta še bolj sedativno.

Glavni namen izdelka še dodatno podpira eterično olje smilja. Namreč več raziskav na temo sindroma 
izgorelosti je pokazalo, da lajša simptome zmerne umske izčrpanosti in izgorelosti.

Eterična olja cedre, bosvelije in copaibe se že od nekdaj uporabljajo v različnih spiritualnih in verskih 
obredih za doseganje sproščenega in meditativnega vzdušja.

Ta eterična olja se v aromaterapiji pogosto uporabljajo za blaženje stresa, pomiritev, sprostitev ter 
spodbujenje duhovnega razvoja.

V vonju sinergije uporabljenih eteričnih olj prevladujeta srednja in nizka nota.

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

Izdelek CALMDOWN 50 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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