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IZDELEK

Dnevna pomlajevalna krema

ŠT. CERTIFIKATA

030320

PROIZVAJALEC

RAINER KOZMETIKA D.O.O.

TIP IZDELKA

Dnevna krema, ki zavira nastanek zgodnjih znakov staranja kože

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 NE VSEBUJE UMETNIH KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA
Sestavina
Voda
Mandljevo olje
Cetearilni alkohol
Izoamil lavrat
Kokosovo olje
Glicerin
Gliceril stearat citrat
Gliceril stearat
Gliceril kaprilat
Naravni konzervans
Arganovo olje
Ekstrakt čebeljega voska
Ks antan gumi
Tokoferil acetat
Hialuronska kislina
Ekstrakt propolisa v izoamil
lavratu
Citronska kis lina

Inci

Namen
Topilo vodotopnih
učinkovin
Naravna maščoba
Stabilizator emulzije

Delovanje
Topilo vodotopnih
AQUA
učinkovin
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL
Nega kože
CETEARYL ALCOHOL
Stabilizacija in
zgoščevanje izdelka
ISOAMYL LAURATE
Emolient
Zaščita kože
COCOS NUCIFERA SEED BUTTER
Naravna maščoba
Nega in zaščita kože
GLYCERIN
Naravna maščoba
Vlaženje kože
GLYCERYL STEARATE CITRATE
Emulgator
Emulgiranje
GLYCERYL STEARATE
Emulgator in emolient
Emulgiranje in zaščita
kože
GLYCERYL CAPRYLATE
Emulgator in emolient
Emulgiranje in zaščita
kože
GLYCERIN, AQUA, SODIUM ANISATE, SODIUM Protimikrobna snov
Protim ikrobno
LEVULINATE
delovanje
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL
Naravna maščoba
Nega kože
CERA ALBA EXTRACT
Naravna aroma
Naravno odiš avljenje
izdelka
XANTHAN GUM
Naravni polisaharid
Stabilizacija in
zgoščevanje izdelka
TOCOPHERYL ACETATE
Antioksidant
Antioksidativna zaš čita
Aktivna učinkovina, vlažilec Vlaženje kože
SODIUM HYALURONATE
PROPOLIS EXTRACT, ISOAMYL LAURATE
Aktivna učinkovina, naravni Zaščita kože
ekstrakt
CITRIC ACID
Sreds tvo za uravnavanje
Uravnavanje kislos ti
kislos ti
izdelka

Stran 1

MNENJE AROMATERAPEVTA:
Ta preprosta, a odlična kombinacija rastlinskih olj in masel je že brez eteričnih olj dovolj negovalna ter namenjena
preprečevanju staranja kože, saj so izbrana olja in masla, ki so primerna za suho in zrelo kožo ter ji vračajo prožnost in
ohranjajo njeno vlažnost. Mandljevo olje (Prunus dulcis) vsebuje esencialne maščobne kisline (oleinska, linolna in
palmitinska kislina), vitamina A in E ter sterole. Že v antičnih časih so ga uporabljali, ker je znano po tem, da regenerira
kožo ter se priporoča za nego občutljive, suhe in srbeče kože. Je odličen emolient, tako da mehča kožo. Arganovo olje
(Argania spinosa) vsebuje esencialne maščobne kisline (linolna, oleinska, palmitinska in stearinska kislina), vitamina A in
E, tokoferole in sterole. Zaradi visoke vsebnosti vitaminov kožo varuje pred škodljivimi radikali iz okolja. V aromakozmetiki
se uporablja za preprečevanje staranja kože in nastajanja kožnih gubic ter za pomiritev razdražene ali vnete kože.
Kokosovo maslo (Cocos nucifera) je odlično za suho, srbečo in občutljivo kožo, saj ne maši kožnih por. Vlaži kožo in naredi
zaščitni sloj, ki ohranja vlago v koži. Je nežno in primerno za vneto, razdraženo in občutljivo kožo. Ker ima protimikrobno
delovanje, se priporoča za kožo podvrženo raznoraznim ekcemom in dermatitisu. Vsebuje veliko nasičenih maščobnih
kislin, predvsem lavrinsko kislino ter palmitinsko, oleinsko in miristinsko kislino ter vitamin E.
OPIS IN DELOVANJE IZDELKA:
Izdelek spada med emulzije tipa olje v vodi, ki so izredno lahke in hitro vpojne. Kombinacija izbranih rastlinskih olj, kot so
kokosovo, arganovo in mandljevo olje, 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.
Hialuronska kislina, ki deluje kot močan humektant, še dodatno pripomore k ohranjanju vlage v koži. Izdelku je dodan tudi
antioksidant vitamin E, ki kožo ščiti pred prostimi radikali in s tem zavira procese staranja.
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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