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IZDELEK

Vitaminska krema za obraz

ŠT. CERTIFIKATA

020320

PROIZVAJALEC

HEMPTOUCH D.O.O.

TIP IZDELKA

Konopljina krema za vsakodnevno intenzivno nego obraza

VOLUMEN

50 ml

ROK UPORABNOSTI

14 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 NE VSEBUJE UMETNIH KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA
Sestavina

Inci

Namen

Delovanje

Hidrolat industrijske konoplje

CANNABIS SATIVA WATER

Naraven hidrolat

Vlaženje, toniranje

Hidrolat vrtnice

ROSA DAMASCENA FLOWER WATER

Naraven hidrolat

Vlaženje, toniranje

Voda

AQUA

Topilo hidrofilnih učinkovi

Topilo hidrofilnih učinkovin

Olje grozdnih pešk

VITIS VINIFERA SEED OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Triheptanoin

TRIHEPTANOIN

Emolient

Zaščita kože

Kokosovo olje

COCOS NUCIFERA SEED BUTTER

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Konopljino olje

CANNABIS SATIVA SEED OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Naravni konzervans

GLYCERIN, AQUA, SODIUM ANISATE, SODIUM
LEVULINATE

Protimikrobna snov

Protimikrobno delovanje

Cetearilni alkohol

CETEARYL ALCOHOL

Stabilizator, emolient

Zaščita kože in stabilizator
emulzije

Gliceril stearat citrat

GLYCERYL STEARATE CITRATE

Emulgator in emolient

Zaščita kože in emulgiranje

Gliceril stearat

GLYCERYL STEARATE

Emulgator in emolient

Zaščita kože in emulgiranje

Mangovo maslo

MANGIFERA INDICA SEED BUTTER

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Glicerin

GLYCERIN

Vlažilec

Vlaženje kože

Gliceril kaprilat

GLYCERYL CAPRYLATE

Emulgator in emolient

Zaščita kože in emulgiranje

Izvleček ind. konoplje v MCT olju

CANNABIS SATIVA EXTRACT, CAPRYLIC CAPRIC
TRIGLYCERIDE

Naravni izvleček

Nega kože, protivnetno
delovanje

Bisabolol

BISABOLOL

Aktivna učinkovina

Nega kože, protivnetno
delovanje

Natrijev hialuronat

SODIUM HYALURONATE

Vlažilec

Vlaženje kože

Ksantan gumi

XANTHAN GUM

Naravni polisaharid

Zaščita kože, stabilizacija
emulzije

Dermofeel TOCO 50

TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Antioksidant, emolient

Antioksidativna zaščita in
nega kože

Natrijev fitat

SODIUM PHYTATE

Kelator

Podpora antioksidativnemi
zaščiti
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Citronska kislina

CITRIC ACID

Sredstvo za uravnavanje
kislosti

Uravnavanje kislosti izdelka

Eterično olje geranije

PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko delovanje

Eterično olje vrtnice

ROSA DAMASCENA EXTRACT

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko delovanje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- Vrtnica (Rosa damascena) - absolut
- Geranija (Pelargonium roseum)
Obstaja več vrst eteričnega olja geranije (Pelargonium roseum), ki se sicer razlikujejo po kemijski sestavi, vendar je vsem
skupno to, da uravnotežajo sebum in pomirjajo kožo. Večina glavnih sestavin eteričnega olja geranije najdemo tudi v vrtnici
(Rosa damascena), zato ti dve eterični olji delujeta sinergistično, kar pomeni, da vzajemno krepita svoje delovanje.
Absolut vrtnice (Rosa damascena) ima bolj intenziven vonj kot destilirano eterično olje in to je tudi eden od razlogov, zakaj
se bolj pogosto uporablja v kozmetični in parfumski industriji.
Obe eterični olji pomagata regenerirati in hidrirati kožo ter se že stoletja uporabljata v kozmetiki za ohranjanje mladostnega
videza, hkrati sta dovolj nežni in varni za uporabo tudi pri najbolj občutljivi koži.
Ta preprosta, a odlična ženstvena kombinacija, bo pomagala pri zreli koži in nežno vzpostavila psihofizično ravnovesje.
OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:
Konopljina vitaminska krema spada med emulzije tipa olje v vodi, zato je izredno lahka in hitro vpojna. Kombinacija
izbranih kakovostnih rastlinskih maščob kot so konopljino in kokosovo olje ter mangovo maslo, ki izkazujejo odlične
emolientne učinke, pripomore k ohranjanju naravne zaščitne funkcije kože. S tem se omeji transepidermalna izguba vode
in posledično je koža navlažena, elastična in prožna. Za dodatno vlaženje kože poskrbi tudi hialuronska kislina, ki deluje
kot močan humektant. Izdelku je dodan tudi antioksidant tokoferol, ki kožo ščiti pred prostimi radikali in s tem zavira
procese staranja. Hidrolata listov industrijske konoplje in vrtnice kožo tonirata, ekstrakt listov ind. konoplje pa jo pomirja in
ščiti pred vnetji. Izdelek je torej primeren za vsakodnevno intenzivno nego kože obraza, ki potrebujejo dodatno vlaženje in
zaščito.
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 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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