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IZDELEK O l j e  z a  n e g o  p o  s o n č e n j u

ŠT. CERTIFIKATA 030220

PROIZVAJALEC RAINER KOZMETIKA D.O.O.

TIP IZDELKA Olje za nego kože, ki je bila izpostavljena soncu

VOLUMEN 100 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:

Eterično olje prave sivke (Lavandula angustifolia) je znano po svojih zmožnostih celjenja kože ter se pogosto uporablja kot 
pomoč pri težavah kot so: opekline, izpuščaji, srbečica, infekcije, rane in druge poškodbe.

Tudi eterično olje nemške kamilice (Matricaria chamomilla) deluje blagodejno na kožo: jo regenerira, pomirja in pomaga pri 
različnih kožnih težavah kot so brazgotine, vnetja in izpuščaji. Glavni sestavini kamazulen in α-bisabolol delujeta 
protivnetno (Safayhi et al. 1994, Baylac and Racine 2003), α-bisabolol še dodatno podpira celjenje ran (Baumann 2003 
cited by Thornfeldt 2005).

Eterično olje prave sivke (Lavandula angustifolia) vsebuje zelo zapleteno in široko kemijsko strukturo, zato bo delovalo 
sinergistično z eteričnim oljem nemške kamilice (Matricaria chamomilla) ter bo podprlo celjenje kože, delovalo protivnetno 
in pomirjajoče. V primeru izdelka olja po sončenju bo torej mešanica eteričnih olj prave sivke (Lavandula angustifolia) in 
nemške kamilice (Matricaria chamomilla) pomagala regenerirati kožo in kot pomoč pri morebitnih sončnih opeklinah.
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Mandljevo olje PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL Naravna maščoba Nega kože

Naravni izvleček Nega in obnova kože

Eterično olje sivke LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL Naravno eterično olje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Antioksidativna zaščita

Eterično olje nemške kamilice CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER OIL Naravno eterično olje

Izvleček šentjanža v oljčnem 
olju

HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL

Aromaterapevtsko 
delovanje

Beta karoten v arašidovem in 
koruznem olju

ARACHIS HYPOGEA OIL, ZEA MAYS GERM OIL, 
BETA-CAROTENE

Naravno barvilo in 
antioksidant

Aromaterapevtsko 
delovanje



OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:

Izdelek je zaradi vsebnosti kakovostnega nerafiniranega hladno stiskanega mandljevega olja, izredno negovalen in 
neagresiven do kože. Idealen je za nego kože, ki je prekomerno izpostavljena škodljivim zunanjim vplivom, kot so UV 
žarki, veter, klorirana ali slana voda. Izdelek namreč vsebuje macerat šentjanževke v olivnem olju in eterično olje nemške 
kamilice, ki je bogato s kamazulenom in α-bisabolol. Obe sestavini izredno blagodejno delujeta na kožo, saj jo pomirjata in 
spodbujata njeno obnovo. Vitamin E in beta karoten prisotna v izdelku delujeta antioksidativno in zavirata procese staranja,
naravno barvilo beta karoten dodatno še pripomore k lepši in bolj obstojnejši pigmentaciji.

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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