
№100119 

MAGEA 100 mL
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

ENISA BRIZANI S.P., RAKUŠEVA 32, 1000 LJUBLJANA

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
1.7.2019 31.12.2019



IZDELEK M a g e a  1 0 0  m L

ŠT. CERTIFIKATA 100119

PROIZVAJALEC Enisa Brizani s.p.

TIP IZDELKA Naravna terapevtska emulzija za telo

VOLUMEN 100 ml

ROK UPORABNOSTI 24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA 07.2019

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

Magnezijev klorid heksahidrat MAGNESIUM CHLORIDE Aktivna učinkovina Sprošča

Voda AQUA Topilo vodotopnih sestavin Topilo vodotopnih sestavin

Kokosovo olje COCOS NUCIFERA SEED BUTTER Naravno rastlinsko olje Nega in zaščita kože

Gliceril stearat citrat GLYCERYL STEARATE CITRATE Emulgator in emolient Emulgator in emolient 

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Cetearilni alkohol CETEARYL ALCOHOL

Koruzni škrob ZEA MAYS STARCH

Čebelji vosek CERA ALBA

Mentol MENTHOL Aktivna učinkovina Osvežuje in sprošča

Et. olje poprove mete MENTHA PIPERITA OIL Naravno eterično olje

Et. olje evkalipta EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL Naravno eterično olje

Et. olje wintergreen GAULTHERIA PROCUMBENS LEAF OIL Naravno eterično olje

Ksantan gumi XANTHAN GUM Naravni polisaharid

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Natrijev hidroksid SODIUM HYDROXIDE

Et. olje limonske trave CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL Naravno eterično olje

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje 
viskoznosti in zaščita 
kože

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje 
viskoznosti izdelka

Naravni vosek, sredstvo za 
uravnavanje viskoznosti

Uravnavanje 
viskoznosti in zaščita 
kože

Aromaterapevtsko 
delovanje
Aromaterapevtsko 
delovanje
Aromaterapevtsko 
delovanje
Zaščita kože, 
stabilizacija emulzije

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

Uravnavanje kislosti 
izdelka
Aromaterapevtsko 
delovanje



MNENJE AROMATERAPEVTA:

 - eterično olje poprove mete (Mentha × piperita)
 - eterično olje evkaliptusa globulus (Eucalyptus globulus)
 - eterično olje zelenke (Gaultheria procumbens) 
 - eterično olje limonske trave (Cymbopogon flexuosus)

Vsa uporabljena eterična olja v izdelku imajo zelo močno protibolečinsko delovanje, kar je dobra izbira za kremo za nego 
mišic. Gledano podrobneje so si po njihovi kemijski sestavi sicer zelo različna, vendar imajo veliko skupnih lastnosti in 
delovanj. V eteričnem olju poprove mete prevladuje monoterpenski alkohol mentol. Eterično olje poprove mete, kot tudi 
mentol sam, sta zelo dobro raziskana ter dokazano delujeta analgetsko, protivnetno, antioksidantno, antispazmodično, 
zato se to eterično olje pogosto uporablja v protibolečinskih preparatih zaradi edinstvenega hladilnega učinka na površini 
kože.

Pri eteričnem olju evkaliptusa globulus prevladuje še ena zelo popularna in raziskana kemijska spojina in sicer 1,8 cineol. 
Tudi eterično olje evkaliptusa globulus ter 1,8 cineol sta se pokazala učinkovita na vseh zgoraj omenjenih področjih, 
vključno s  hladilnim učinkom, zato eterični olji poprove mete in evkaliptusa globulus zelo dobro delujeta v medsebojni 
sinergiji.

Še eno izredno močno eterično olje je bilo izbrano za ta izdelek, in sicer zelenke. To eterično olje je zelo poznano po 
svojem protibolečinskem učinku in visoki vsebnosti kemijske spojine metilsalicilat, zaradi katere moramo biti zelo previdni 
pri njegovi uporabi in doziranju.

Eterično olje limonske trave ima prav tako močno delovanje in celo vrsto uporabnih lastnosti kot so anestetično in 
protivnetno. V njem prevladuje kemijska spojina citral, ki podpira blagodejno protibolečinsko delovanje, vendar pazljivo, saj 
lahko tudi draži kožo, če ga ne doziramo pravilno.

Vsa omenjena eterična olja so zelo močna in učinkovita pri svojem delovanju, venar ima hkrati vsako tudi svoje specifično, 
potencialno dražilno, delovanje na kožo in sluznice kot to velja za eterično olje poprove mete, evkaliptusa globulus in 
limonske trave ter morebitno toksično delovanje pri eteričnem olju zelenke. S pametnim in previdnim pristopom do mešanja
teh štirih eteričnih olj lahko ustvarimo izredno učinkovito mešanico.

Vonj mešanice je intenziven.

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

OCENA IZDELKA:

Izdelek MAGEA 100 mL ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert.

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum:  1.7.2019
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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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