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Čistilni gel za obraz
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.
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IZDELEK

Čistilni gel za obraz

ŠT. CERTIFIKATA

020620

PROIZVAJALEC

HEMPTOUCH d.o.o.

TIP IZDELKA

Kremni gel za čiščenje mastne in nećiste kože

VOLUMEN

100 ml

ROK UPORABNOSTI

18 mesecev od datum a 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
Voda

Inci

Namen

Delovanje

Naravni konzervans

COCO-GLUCOSIDE , AQUA
CANNABIS SATIVA WATER
GLYCERIN
GLYCERIN, AQUA, SODIUM ANISATE,
SODIUM LEVULINATE

Poligliceril-3 kaprat

POLYGLYCERYL-3 CAPRATE

Gliceril oleat
PCA gliceril oleat
Ksantan gumi

GLYCERYL OLEATE
PCA GLYCERYL OLEATE
XANTHAN GUM

Topilo hidrofilnih učinkovin Topilo hidrofilnih
učinkovin
Površinsko aktivna snov
Čiščenje kože,
emulgiranje
Naraven hidrolat
Vlaženje, toniranje
Vlažilec
Vlaženje
Protimikrobno
delovanje
Protimikrobna snov
Površinsko aktivna snov
Čiščenje in nega
Zaščita kože,
Emulgator in emolietn
emulgiranje
Emolient
Zaščita kože
Naravni polisaharid
Stabilizacija izdelka

Natrijev salicilat

SODIUM SALICYLATE

Aktivna učinkovina

Citronska kislina

CITRIC ACID

Eterično olje cedre
Konopljino olje
Dermofeel TOCO 50
Bisabolol

Sredstvo za uravnavanje
kislosti
Naravno eterično olje

CEDRUS ATLANTICA BARK OIL
CANNABIS SATIVA SEED OIL
Naravna maščoba
TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED O
Antioksidant, emolient
BISABOLOL
Aktivna učinkovina

Klorela

CHLORELLA VULGARIS POWDER

Kokosov glukozid
Hidrolat industrijske konoplje
Glicerin

AQUA
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Aktivna učinkovina

Odstranjevanje odmrlih
celic kože
Uravnavanje kislosti
izdelka
Aromaterapevtsko
delovanje
Nega kože
Antioksidativna zaščita in nega k
Nega kože, protivnetno
delovanje
Nega in čiščenje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- Eterično olje cedre (Cedrus atlantica)
Obstajajo različne vrste cedre in kemijska struktura njihovih eteričnih olj je medsebojno zelo različna. Eterično olje atlaške
cedre (Cedrus atlantica) ima širok spekter blagodejnih terapevtskih učinkov na kožo, ki vključujejo protimikrobno,
adstrigentno in protivnetno delovanje. V izdelkih za nego kože se uporablja pri vseh tipih kože, še posebej za mastno,
nečisto in zrelo kožo.
Vonj eteričnega olja cedre je obstojen, nežen in prijeten lesni vonj. Pogosto se povezuje z meditacijo in notranjim mirom,
kar lahko pomaga pri psihosomatskih težavah s kožo.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:
Izdelek gradijo izredno blage površinsko aktivne snovi, ki kože ne sušijo ali dražijo, temveč jo le nežno očistijo. V izdelku je
prisotno tudi kakovostno konopljino olje, ki kožo neguje in pomirja, hidrolat konoplje pa poskrbi, da je koža navlažena in
tonirana. Izdelek je primeren tudi za nego problematične in občutljive kože, saj v svoji sestavi ne vsebuje alergenov, ki bi
lahko predstavljali tveganje za razvoj preobčutljivostnih reakcij, poleg tega pa mu je dodana sestavina bisabolol, ki zaradi
svojega protivnetnega delovanja, pomirja razdraženo kožo. Izdelek je obogaten tudi z natrijevim salicilatom, ki blagodejno
deluje pri odstranjevanju odmrlih celic kože in s tem preprečuje neprijeten videz razpokane, luščeče kože.
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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