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Naravni osvežilec META & LIMONSKA
TRAVA
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:
FAVN D.O.O., ADAMIČEVA 51, 1290 GROSUPLJE

Datum izdaje:
1.1.2020

Veljavnost certifikata:
31.12.2020

IZDELEK

N a r a v n i o s v e ž i l e c M E TA & L I M O N S K A T R AVA

ŠT. CERTIFIKATA

010620

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
Sestavina

Inci

Namen

Delovanje

Etanol
Eterično olje poprove m ete

ALCOHOL DENAT.

Topilo aktivnih učinkovin
Naravno eterično olje

Topilo aktivnih učinkovin
Arom aterapevtsko
delovanje

Naravno eterično olje

Arom aterapevtsko
delovanje

Naravno eterično olje

Arom aterapevtsko
delovanje

Antioksidant

Antioks idativno
delovanje

Naravno eterično olje

Arom aterapevtsko
delovanje

Aktivna učinkovina

Osveževanje

MENTHA PIPERITA OIL
Eterično olje pom aranče
CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL
Eterično olje s ivke
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL
Tokoferil acetat
TOCOPHERYL ACETATE
Eterično olje lim ons ke trave
CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL
Mentol

MENTHOL

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- Eterično olje poprove mete (Mentha piperita)
- Eterično olje bio pomaranče (Citrus aurantium dulcis)
- Eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)
- Eterično olje limonske trave (Cymbopogon flexuosus)
To je zelo zanimiva mešanica, če jo pogledamo iz vidika kemijske sestave. Namreč vsebuje veliko različnih kemijskih
skupin, in sicer monoterpenske in seskviterpenske ogljikovodike ter alkohole, aldehide, ketone, estre in okside, ki se lahko
zelo dobro dopolnjujejo.
Monoterpenski ogljikovodiki, ki dominirajo v pomaranči in so prisotni v vseh štirih eteričnih oljih v mešanici, imajo svežo in
visoko noto, vendar hitro izhlapijo, zato se bodo zelo dobro zmešali z alkoholi in estri, ki imajo srednje, cvetne in bolj
obstojne vonje. Tudi aldehidi, ketoni in oksidi imajo srednjo noto, vendar so po vonju drugačni.
Stran 1

Citral - aldehid, ki dominira v limonski travi in ga najdemo v sledovih tudi v pomaranči - ima svež in obstojen vonj, ki
spominja na limono. Poleg tega ima citral izredno protimikrobno delovanje ter bo deloval v odlični sinergiji s protimikrobnim
delovanjem limonena - monoterpenski ogljikovodik, ki dominira v pomaranči, vendar je prisoten tudi v vseh ostalih eteričnih
oljih v mešanici. Oksid 1,8 cineol in ostali ketoni niso prisotni v večjem odstotku, vendar bodo prispevali k bolj stabilnemu
vonju, protimikrobnemu delovanju ter blagodejnemu vplivu na respiratorni sistem. Mentol, ki prevladuje v poprovi meti, je
zelo dobro raziskan monoterpenski alkohol s celo vrsto blagodejnih učinkov. V tem primeru bo okrepil vse, kar je že
omenjeno ter še dodal svežino in obstojnost celotnemu vonju osvežilca.
Osvežilec ima svež vonj in bo prav prišel tudi v poletnem času, ker se tradicionalno vsa eterična olja v mešanici uporabljajo
za odganjanje insektov.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek Naravni osvežilec META & LIMONSKA TRAVA ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak
kakovosti Aromacert.
Aromaterapevt:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
Luka Wechtersbach

Datum: 1.1.2020

Stran 2

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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