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IZDELEK N a r a v n i  o s v e ž i l e c  p r o s t o r a  L I M E T A  &  G R E N I V K A

ŠT. CERTIFIKATA 010520

PROIZVAJALEC FAVN D.O.O.

TIP IZDELKA Naravni osvežilec prostora

VOLUMEN 100 ml

ROK UPORABNOSTI 24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA 01.2018

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

MNENJE AROMATERAPEVTA:

-  Eterično olje bio pomaranče (Citrus aurantium dulcis)
- Eterično olje grenivke (Citrus paradisi)
- Eterično olje limete (Citrus aurantifolia)
- Eterično olje zelene mete (Mentha viridis)

Vsa štiri eterična olja v mešanici imajo odlično dezodorirajoče in protimikrobno delovanje, še posebej je tu poudarjeno
protibakterijsko  delovanje.  Vsa  eterična  olja   se  pogosto  uporabljajo  v  osvežilcih  za  prostor  z  namenom ustvarjanja
prijetnega ambienta, za umsko osvežitev in izboljšanje koncentracije. 
Na  telesni  ravni  ima ta  zanimiva  kombinacija  še  več  različnih  dobrodejnih  učinkov  kot  je  pomoč pri  respiratornih  in
prebavnih težavah ter spodbujanje apetita. V poletnem času vam bo ta ovežilec prišel prav zaradi tega, ker vsa eterična
olja v mešanici dokazano delujejo kot insekticidi.
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Etanol ALCOHOL DENAT. Topilo aktivnih učinkovin Topilo aktivnih učinkovin

Eterično olje pomaranče Naravno eterično olje

Eterično olje grenivke
CITRUS PARADISI PEEL OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje limete
CITRUS AURANTIFOLIA OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje zelene mete
MENTHA VIRIDIS LEAF OIL

Naravno eterično olje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL 
EXPRESSED

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje



Eterična olja citrusov so od nekdaj priljubljena v osvežilcih, ne samo zaradi njihovega protimikrobnega delovanja, ampak
predvsem zaradi domačega, nevsiljivega in priljubljenega vonja ter antidepresivnih učinkov, ki bodo pripomogli k dobri
atmosferi.  Vsebujejo  veliko  monoterpenskih  ogljikovodikov  ter  imajo  zelo  prijeten,  vendar  neobstojen  vonj,  zato  je
kombinacija z zeleno meto, ki ima zelo obstojno srednjo noto, dobra izbira. 

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

OCENA IZDELKA:

Izdelek Naravni osvežilec prostora LIMETA & GRENIVKA ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli 
znak kakovosti Aromacert.

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  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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