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IZDELEK H i p o a l e r g e n o  m a z i l o  z a  k o ž o

ŠT. CERTIFIKATA 020820

PROIZVAJALEC HEMPTOUCH D.O.O.

TIP IZDELKA Naravno mazilo za vsakodnevno nego suhe kože

VOLUMEN 50 ml

ROK UPORABNOSTI 18 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

MNENJE AROMATERAPEVTA:

- Ekstrakt ognjiča (Calendula officinalis) v oljčnem olju
Ta preprosta, a odlična kombinacija rastlinskih olj in masel, je že brez eteričnih olj dovolj negovalna ter namenjena negi 
suhe kože, saj so izbrana olja in masla  primerna za suho in zrelo kožo ter ji vračajo prožnost in ohranjajo njeno vlažnost.
Konopljino olje ima izredne vlažilne lastnosti, zato je priporočljivo za nego suhe in izsušene kože. Blaži različne težave 
povezane s problematično kožo in pomaga pri njeni regeneraciji. Konopljino olje je bogat vir esencialnih aminokislin z 
visokimi deleži ceramidov, kreatina, vitamina D in E. Glavna predstavnica linolna kislina je nepogrešljiva v kozmetičnih 
produktih, saj zmanjšuje nastajanje aken in zadržuje vlago v koži.
Ognjič (Calendula officinalis) se je uporabljal v terapevtske namene že v starem Egiptu. Macerat ognjiča je bogat vir 
triterpenov, flavonoidov in polisaharidov, karotenoidov, fitosterolov ter vsebuje do 2 % eteričnega olja ognjiča ter vitamina A 
in C. Primeren je za nego vseh vrst kože ter spodbuja obnavljanje celic in pomaga pri celjenju ran in brazgotinah. Kožo 
mehča, vlaži in tonizira.

Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Mangovo maslo MANGIFERA INDICA SEED 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

Bisabolol Aktivna učinkovina

Dermofeel TOCO 50 Antioksidant, emolient

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL
BISABOLOL Nega kože, protivnetno 

delovanje
TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED 
OIL

Antioksidativna zaščita 
in nega kože



OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:

Popolnoma naravno mazilo s kakovostnimi rastlinskimi masli in olji kožo neguje, mehča in ščiti pred negativnimi vplivi iz 
okolja. Karitejevo in mangovo maslo na koži ustvarita zaščitni sloj, ki omejuje transepidermalno izgubo vode, konopljino 
olje pa kožo pomirja in mehča. Izdelku je dodan tudi bisabolol in naravni izvleček ognjiča v oljčnem olju, ki spodbuja 
obnovo kože. Izdelku je dodan tudi tokoferol, ki zagotavlja učinkovito antioksidativno zaščito. 

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum: 1.1.2020
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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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