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IZDELEK M a z i l o  z a  s u h o  i n  p r o b l e m a t i č n o  k o ž o

ŠT. CERTIFIKATA 030120

PROIZVAJALEC RAINER KOZMETIKA D.O.O.

TIP IZDELKA Mazilo, ki vlaži, mehča in neguje izsušeno kožo

VOLUMEN 50 mL

ROK UPORABNOSTI 24 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 NI KONZERVIRAN, NE VSEBUJE KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA

MNENJE AROMATERAPEVTA:

Ekstrakt vanilije (Vanilla planifolia) se uporablja predvsem zaradi prijetnega in pomirjevalnega vonja. Na fizičnem nivoju bo 
v kombinaciji z izbranimi masli, macerati in rastlinskimi olji pomirilo vneto in razdraženo kožo, na psihološkem nivoju pa bo 
pomagalo pri sprostitvi. Izdelek je dovolj nežen in varen za uporabo tudi pri najbolj občutljivi otroški koži. 

OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:

Popolnoma naravno mazilo s kakovostnimi masli in rastlinskimi olji je izredno nežno do kože in zato primerno tudi za nego 
občutljive in otroške kože. Mangovo in karitejevo maslo z visoko vsebnostjo stearinske in oleinske kisline ter različnih 
vitaminov in mineralov kožo ščitita pred zunanjimi vplivi in omejujeta transepidermalno izgubo vode. S tem ohranjata kožo 
navlaženo, prožno in mehko. Macerat ognjiča v oljčnem olju spodbuja obnovo kože in s tem pripomore k ohranjanju njene 
naravne zaščitne funkcije. Koža je po uporabi izdelka mehka, nahranjena in rahlo odišavljena. Macerat vanilije, ki izdelku 
doda nežen sladkast vonj ne vsebuje alergenov in zato ni problematičen glede razvoja preobčutljivostnih reakcij.

Stran 1 

Sestavina Inci Namen Delovanje

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Mangovo maslo MANGIFERA INDICA SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Mandljevo olje PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL Naravna maščoba Nega kože

Izvleček ognjiča v oljčnem olju Naravni izvleček Nega in obnova kože

Naravni izvleček Nega kože

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT 
/ OLEA EUROPAEA FRUIT OIL

Izvleček vanilije v sončničnem 
olju

VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT / 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL



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 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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