№011420

CVETOČI TRAVNIK
100% naravna dišavna mešanica eteričnih
olj
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

ZIMSKA NIČ, 100% naravna dišavna mešanica eteričnih olj

ŠT. CERTIFIKATA

011420

PROIZVAJALEC

FAVN D.O.O.

TIP IZDELKA

Naravna dišavna mešanica eteričnih olj

VOLUMEN

10 ml

ROK UPORABNOSTI

24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA

1.1.2020

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
Eterično olje grenivke
Lesno kafrovčevo eterično olje
Eterično olje vrtnice

Inci
CITRUS PARADISI PEEL OIL
CINNAMOMUM CAMPHORA
LINALOOLIFERUM WOOD OIL
ROSA DAMASCENA EXTRACT
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Naravno eterično olje
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Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
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Naravno eterično olje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
• eterično olje grenivke (Citrus x paradisi)
• eterično olje les kafrovca (Cinnamomum camphora)
• absolut vrtnice (Rosa x damascena)
Uporabljena eterična olja se v aromaterapiji uporabljajo za sprostitev in spodbujanje dobrega počutja. Vonj te mešanice
ima sladkast in senzualen vonj, ki spominja na cvetoči travnik.
Mešanica je primerna za spodbujanje prijetne, sproščene, senzualne in sveže at-mosfere, ker se vsa uporabljena eterična
olja v aromaterapevtski praksi koristijo za ustvarjanje dobrega vzdušja in sproščenosti ter v primeru anksioznosti. Eterično
olje grenivke nekateri aromaterapevti priporočajo za pomoč pri premagovanju strahov, izčrpanosti in depresiji ter za
spodbujanje notranjega občutka sreče. Lesno kafrovčevo eterično olje je skoraj v celoti sestavljeno iz monoterpenskega
alkohola linalola, ki je dokazan anksiolitik, antidepresiv in sedativ. Absolut vrtnice pa ima poleg svojega cvetnega in
senzualnega vonja mnogo dobrodejnih učinkov kot so pomoč pri stresu, depresiji in nespečnosti ter se uporablja za
spodbujanje relaksacije, umirjenosti in duhovnosti.
Skupna kombinacija izbranih eteričnih olj sestavlja lepo zaokroženo mešanico s pri-jetnim cvetnim vonjem in pomirjajočim
delovanjem.

Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek CVETOČI TRAVNIK, 100% naravna dišavna mešanica, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu
dodeli znak kakovosti Aromacert.
Aromaterapevt:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
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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