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Šampon za normalne lase
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:
RAINER KOZMETIKA D.O.O.

Datum izdaje:
1.1.2020

Veljavnost certifikata:
31.12.2020

IZDELEK

Šampon za normalne lase 45 g

ŠT. CERTIFIKATA

030820

PROIZVAJALEC

RAINER KOZMETIKA D.O.O.

TIP IZDELKA

Naravni šampon za nego in čiščenje normalnih las

VOLUMEN

45 g

ROK UPORABNOSTI

24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA

07.2018

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 KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA
Sestavina

Inci

Namen

Delovanje

Natrijev koko sulfat
Umiljeno kokosovo maslo
Umiljeno olivno olje
Karitejevo maslo

SODIUM COCO SULFATE
SODIUM COCOATE
SODIUM OLIVATE
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

Površinsko aktivna snov
Površinsko aktivna snov
Površinsko aktivna snov
Naravna maščoba

Olivno olje

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL

Naravna maščoba

Rumena glina

ILLITE

Adsorbent

Kaolin

KAOLIN

Adsorbent

Jabolčni kis

APPLE CIDER VINEGAR

Naravni kis

Pantenol

PANTHENOL

Aktivna učinkovina

Čiščenje las in lasišča
Čiščenje las in lasišča
Čiščenje las in lasišča
Nega in zaščita las ter
lasišča
Nega in zaščita las ter
lasišča
Adsorpcija maščob in
nečistot
Adsorpcija maščob in
nečistot
Nega in mehčanje las ter
povrhnjice lasišča
Nega in pomirjanje lasišča

Citronska kislina
Eterično olje sivke

CITRIC ACID
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL

Eterično olje limonske trave

CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL

Eterično olje rožmarina

ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL

Sredstvo za uravnavanje kislosti Uravnavanje kislosti
Naravno eterično olje
Aromaterapevtsko
delovanje
Naravno eterično olje
Aromaterapevtsko
delovanje
Naravno eterično olje
Aromaterapevtsko
delovanje

Stran 1

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)
- eterično olje limonske trave (Cymbopogon flexuosus)
- eterično olje rožmarina (Rosmarinus officinalis)
Šampon za normalne lase vsebuje tri eterična olja, ki imajo odlično protivnetno, protimikrobno, protibakterijsko in
protiglivično delovanje. Poleg tega eterični olji sivke in rožmarina delujeta tudi kot antioksidanta. Tradicionalno se vsa
omenjena eterična olja uporabljajo pri mastni, aknasti in vneti koži, v primerih suhe kože, dermatitisa ali ekcema, pa se
priporočata eterični olji sivke in rožmarina. Slednje se v aromaterapiji uporablja tudi za spodbuditev cirkulacije, kar je še
posebej zaželeno v tej mešanici namenjeni zdravemu lasišču. Eterično olje rožmarina se že od nekdaj tradicionalno
uporablja kot dobrodošla pomoč pri prhljaju.
Kemijska sestava uporabljenih eteričnih olj zajema precej široko paleto kemijskih spojin, ki ustvarjajo uravnotežen vonj ter
zagotavljajo zgoraj navedena delovanja. Poleg že omenjenih delovanj, nam pogled na sestavo razkrije, da bi mešanica
lahko delovala pomirjajoče in pomagala sprostiti stres in psihofizične napetosti. To je vsekakor dodatni bonus, ker se
šampon uporablja na glavi in s tem blizu vohalnemu epitelu, zato bo nežno in blagodejno deloval na uporabnikovo
psihofizično počutje.
Mešanica v tem šamponu za normalne lase je zanimiv “koktejl” uporabnih in učinkovitih spojin, prav tako so v mešanici
zastopljene vse tri note, zato je vonj šampona dobro uravnotežen.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek ŠAMPON ZA NORMALNE LASE 45 g ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak
kakovosti Aromacert.
Aromaterapevt:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
Luka Wechtersbach

Datum: 01.01.2020
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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 pa je lahko le z naravnimi eteričnimi olji ali rastlinskimi
izvlečki.
2. Aromaterapevtska kakovost
Vsa eterična olja v izdelku morajo biti 100% naravnega vira, njihova sestava mora biti znana, poleg
tega pa mora biti znan tudi njihov izvor in posledično sledljivost od proizvajalca do končnega kupca.
Izdelek mora z izbiro in vsebnostjo eteričnih olj ustrezati trenutnim standardom v aromaterapiji.
Aromaterapevtska kakovost izdelka je preverjena tudi s strani certificiranih aromaterapevtov.
3. Kvaliteta izdelka in uporabniku razumljivo označevanje
Izdelek mora vsebovati sestavine najvišje možne kakovosti, zasnovan pa 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.
Glede svoje sestave in uporabe pa mora biti označen nezavajajoče in razumljivo uporabniku.
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