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CHOKOLADKA 100 mL
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

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

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
1.01.2020 31.12.2020



IZDELEK C H O K O L A D K A  1 0 0  m L

ŠT. CERTIFIKATA 061020

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

TIP IZDELKA Naravno mazilo

VOLUMEN 100 ml

ROK UPORABNOSTI 15 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA 06.2018

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
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Sončnično olje HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Skvalan SQUALANE Naravna maščoba Nega kože

Jojobino olje SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Hidrogenirano repično olje HYDROGENATED RAPESEED OIL

Orehovo olje JUGLANS REGIA SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Kakavovo maslo THEOBROMA CACAO SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Karitejevo maslo BUTYROSPERM UM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Kokosovo olje COCOS NUCIFERA OIL Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Naravna pigmentna mešanica MICA, IRON OXIDE

Izoamil lavrat ISOAMYL LAURATE Emolient

Et. olje pomaranče Naravno eterično olje

Et. olje verbene LITSEA CUBEBA FRUIT OIL Naravno eterično olje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant

Naravna pigmentna mešanica MICA, IRON OXIDE, TITANIUM DIOXIDE

Naravna hidrogenirana
maščoba za uravnavanje
viskoznosti

Uravnavanje 
viskoznosti in zaščita 
kože

Mešanica naravnih 
mineralnih pigmentov

Obarvanje izdelka in 
dekorativni učinek na 
koži
Emulgiranje in zaščita 
kože

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL 
EXPRESSED

Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje
Antioksidativna
zaščita

Beta karoten v koruznem in 
arašidovem olju

ARACHIS HYPOGAEAOIL, ZEA MAYS 
GERM OIL, BETACAROTENE

Naravni pigment in 
antioksidant v 
rastlinskem olju

Obarvanje izdelka, 
dekorativni učinek na 
koži, antioksidativna 
zaščita in nega kože

Mešanica naravnih 
mineralnih pigmentov

Obarvanje izdelka in 
dekorativni učinek na 
koži



MNENJE AROMATERAPEVTA:

• eterično olje pomaranče (Citrus sinensis)
• eterično olje limone (Citrus limon)
• eterično olje atlaške cedre (Cedrus atlantica)
• ekstrakt benzoina (Styrax benzoin)

Vsa štiri uporabljena olja imajo protiglivično in protibakterijsko delovanje, zato se vsa ta olja tudi tradicionalno uporabljajo
za pomoč pri prehladu in respiratornih motnjah. Zanimivo je, da se vsa koristijo tudi za spodbujanje dobre atmosfere,
sprostitev in ustvarjanje toplega vzdušja. Sicer ne preseneča, da se za spodbujanje dobrega vzdušja pogosto uporabljata
eterični olji pomaranče in limone, ker sta sestavljeni iz več kot 90% limonena, ki je znan po blagodejnem delovanju na de -
presivna stanja. Limonen blagodejno deluje tudi v primeru različnih mikrobov, pri bolečinah in vnetjih, medtem ko je beta-
himahalen, ki prevladuje v eteričnem olju atlaške cedre, bolj znan po protivnetnem in protibakterijskem delovanju. 

Vsa uporabljena eterična olja se uporabljajo v negi kože, in sicer limona, pomaranča in cedra pri mastni in aknasti koži,
medtem ko se benzoin bolj pogosto uporablja v primeru vnete, razdražene, inficirane, razpokane in grobe kože.

Eterični olji pomaranče in limone imata svež citrusen vonj visoke note, atlaška cedra in benzoin pa balzamično srednjo do
nizko noto, ki bo podaljšala in zaokrožila vonj celotne mešanice.

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

OCENA IZDELKA:

Izdelek CHOKOLADKA 100 mL ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert.

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač 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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