№060320

PROTECT BALM 50 mL
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:
SKIN FAIRYTALE, PRODAJA NARAVNE KOZMETIKE, D.O.O.

Datum izdaje:
1.1.2020

Veljavnost certifikata:
31.12.2020

IZDELEK

PROTECT BALM 50 mL

ŠT. CERTIFIKATA

060320

PROIZVAJALEC

SKIN FAIRYTALE, prodaja naravne kozmetike, d.o.o.

TIP IZDELKA

Naravno mazilo za zaščito kože

VOLUMEN

50 ml

ROK UPORABNOSTI

14 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA

02.2018

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

Sončnično olje

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Jojobino olje

SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Hidrogenirano repično olje

HYDROGENATED RAPESEED OIL

Naravna hidrogenirana
maščoba za uravnavanje
viskoznosti

Uravnavanje
viskoznosti in zaščita
kože

Voda

AQUA

Glicerin

GLYCERIN

Skvalan

SQUALANE

Topilo hidrofilnih učinkovin Topilo hidrofilnih
učinkovin
Vlažilec
Vlaženje kože
Naravna maščoba
Nega kože

Mangovo maslo

MANGIFERA INDICA SEED BUTTER

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Antioksidant

Karitejevo maslo
Tokoferil acetat

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

Pantenol

PANTHENOL

Vlažilec

Antioksidativna
zaščita
Aromaterapev tsko
delov anje
Vlaženje kože

Alantoin

ALLANTOIN

Vlažilec

Vlaženje kože

Eterično olje cedre

TOCOPHERYL ACETATE
CEDRUS ATLANTICA BARK OIL

Stran 1

Narav no eterično olje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- eterično olje atlaške cedre (Cedrus atlantica)
Obstajajo različne vrste cedre in kemijska struktura njihovih eteričnih olj je medsebojno zelo različna. V aromaterapiji boste
pod imenom cedra pogosto našli tri različna eterična olja. V eteričnem olju atlaške cedre, ki je uporabljeno v izdelku,
prevladujejo seskviterpenski ogljikovodiki, in sicer alfa, beta in gama himahalen, ki imajo predvsem protivnetno,
protimikrobno in insekticidno delovanje. Raziskave so pokazale, da ima posledično eterično olje atlaške cedre protivnetno,
protibakterijsko, protiglivično in protimikrobno delovanje. Je prav tako dober analgetik, antiseptik ter adstringent.
Tradicionalno se uporablja za nego kože ter razne kožne težave kot so dermatitisi, ekcemi in rane.
Nima znanih nevarnosti in kontraindikacij, vendar mnogi viri navajajo, da se moramo izogibati eteričnemu olju cedre med
nosečnostjo, kljub dejstvu, da ne obstaja nobena raziskava, ki bi podprla to trditev za Cedrus atlantica, Cedrus deodara ali
Juniperus virginiana. Morebitna negotovost je lahko v določeni meri posledica tega, ker obstaja mnogo različnih vrst
cedrinih dreves.
Kljub temu, da v eteričnem olju atlaške cedre prevladujejo seskviterpenski ogljikovodiki, ki imajo nizko noto, je njegov vonj
prijeten, svež ter obstojen.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek PROTECT BALM 50 mL ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert.
Aromaterapevt:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
Luka Wechtersbach

Datum: 1.1.2020

Stran 2

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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