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ATOPIC BALM 50 mL
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

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

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
1.1.2020 31.12.2020



IZDELEK A T O P I C  B A L M  5 0  m L

ŠT. CERTIFIKATA 060520

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

TIP IZDELKA Naravno mazilo za zaščito in obnovo 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

Stran 1 

Sestavina Inci Namen Delovanje

Sončnično olje HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože
Kalamin CALAMINE Naravni mineral Pomirjanje kože

Hidrogenirano repično olje HYDROGENATED RAPESEED OIL

Mangovo maslo MANGIFERA INDICA SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože
Voda AQUA Topilo hidrofilnih učinkovin

Olje svetlina OENOTHERA BIENNIS OIL Naravna maščoba

Olje črne kumine NIGELLA SATIVA SEED OIL Naravna maščoba

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Naravni izvleček Nega in obnova kože

Poligliceril-3 poliricinoleat POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE Emulgator

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant

Naravna hidrogenirana
maščoba za uravnavanje
viskoznosti

Uravnavanje 
viskoznosti in zaščita 
kože

Topilo hidrofilnih 
učinkovin
Nega in pomirjanje 
kože
Nega in pomirjanje 
kože

Izvleček industrijske konoplje 
v MCT olju

CANNABIS SATIVA EXTRACT, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE

Emulgiranje in zaščita 
kože
Antioksidativna 
zaščita



MNENJE AROMATERAPEVTA:

• sončnično olje (Helianthus annuus)
• olje svetlina (Oenothera biennis)
• olje črne kumine (Nigella sativa)
• mangovo maslo (Mangifera indica)

Ta kombinacija rastlinskih olj in masel je blagodejna za kožo. V njej prevladuje sončnično olje, ki je bogato z esencialnimi
maščobnimi kislinami, še posebej z linolno kislino ter palmitinsko in stearinsko kislino, ki so vse pomembne sestavine
zdrave kože. Je lahko, ne preveč mastno ter ima podobno strukturo kot človeški sebum. Sončnično olje je dobra osnova za
redčenje bolj dragocenih olj, kot je v tem primeru olje črne kumine, ki ima mnogo koristnih delovanj, ki pomagajo naši koži.
Tradicionalno se olje črne kumine uporablja pri glivičnih kožnih infekcijah, modricah, aknah in dermatitisu. Ima dokazano
analgetično, protibakterijsko, protiglivično, protialergijsko in protivnetno delovanje ter je antihistaminik in antioksidant.

V mešanici je tudi olje svetlina, ki je bogato z linolno kislino in gama-linolensko kislino, ki jo potrebujejo celične membrane.
Povrnilo bo koži njeno elastičnost ter nahranilo suho kožo in kožo brez življenja. Te lastnosti veljajo tudi za mangovo
maslo,  ki  bo  prav  tako  poskrbelo  za  večjo  elastičnost  kože,  jo  nahranilo  in  poskrbelo  za  njeno  vlažnost.  V  njem
prevladujeta  stearinska  in  oleinska  kislina,  nato  si  sledijo  še  palmitinska,  linolna  in  arahidonska  kislina.  Klinično  je
dokazano, da pomaga pri celjenju ran. Prav tako vsebuje velik delež neumiljivih snovi, med katerimi so najbolj zastopani
fitosteroli, ki pomagajo pri tvorbi kolagenskih vlaken. Prednost uporabe mangovega masla v tej kombinaciji je tudi v njegovi
hitri vpojnosti.

Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije

OCENA IZDELKA:

Izdelek ATOPIC BALM 50 mL ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert.

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 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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