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Olje čajevca 10 mL in 30 mL
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:
MIND TRADE D.O.O., TRŽAŠKA C. 42, 1000 LJUBLJANA

Datum izdaje:
1.1.2020

Veljavnost certifikata:
31.12.2020

IZDELEK

Olje čajevca 10 mL in 30 mL

ŠT. CERTIFIKATA

070120

PROIZVAJALEC

Mind trade d.o.o.

TIP IZDELKA

Naravno eterično olje.

VOLUMEN

10 ml in 30 ml

ROK UPORABNOSTI

24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA

05.2018

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
Eterično olje čajevca

Inci
MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL

Stran 1

Namen
Naravno eterično olje

Delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- eterično olje čajevca (Melaleuca alternifolia)
Eterično olje čajevca je zelo znano in se pogosto uporablja, saj so rastlino uporabljali že Aborigini. Bogato je s kemijsko
spojino terpinen-4-ol, ki je zelo učinkovit protimikrobik, ker aktivira levkocite, ki se borijo z infekcijami. Deluje tudi
analgetično, namreč njegovi sestavini terpinen-4-ol in 1,8 cineol imata protivnetno delovanje in protinociceptivno delovanje,
kar pomeni, da zmanjšujeta občutek bolečine, saj delujeta na nociceptorje, to so bolečinski receptorji.
Zaradi svojega protimikrobnega in protivnetnega delovanje je eterično olje odlično za tretiranje aken, manjših ran, okužb,
ureznin in pikov insektov. Lajša tudi alergije z zmanjševanjem izločanja histamina in proizvodnjo citokinov. Raziskava je še
pokazala, da ima kombinacija določenih monoterpenov v eteričnem olju čajevca bistveno večje protivirusno delovanje in
manjšo toksičnost, kot posamezno izolirani monoterpeni.
Eterično olje čajevca poleg tega, da deluje protimikrobno in protivnetno, deluje protivirusno, protibakterijsko, protiglivično,
antikonvulzivno, spazmolitično, protiulkusno, imunostimulativno ter uničuje lasne uši in garje. Je zaviralec delovanja
centralnega živčnega sistema in deluje hipotenzivno.
Dodajamo ga lahko šamponom in je zaradi svojega protiglivičnega delovanja odlično za uporabo pri glivičnih težavah na
koži. Vsekakor gre za zelo uporabno eterično olje s širkim spektrom delovanj, zato je nepogrešljivo v domači lekarni.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek OLJE ČAJEVCA 10 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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