№071120

Magnezijevo olje 100 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

Magnezijevo olje 100 mL

ŠT. CERTIFIKATA

071120

PROIZVAJALEC

Mind trade d.o.o.

TIP IZDELKA

Raztopina magnezija in rastlinskih ekstraktov v rožmarinovem hidrolatu

VOLUMEN

100 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

Inci

Namen

Delovanje

Magnezijev klorid

MAGNESIUM CHLORIDE

Akrivna učinkovina

Sproščanje

Hidrolat rožmarina

Naravni hidrolat

Glicerin

ROSMARINUS OFFICINALIS
FLOWER/LEAF/STEM WATER
GLYCERIN

Vlažilec

Nega kože, pospešitev
cirkulacije
Vlaženje kože

Izvleček arnike

ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT

Izvleček vražjega kremplja

HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS ROOT
EXTRACT

Aktivna učinkovina, naravni
izvleček
Aktivna učinkovina, naravni
izvleček

Protivnetno delovanje,
sproščanje napetosti
Protivnetno delovanje,
sproščanje napetosti

Stran 1

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- hidrolat rožmarina (Rosmarinus officinalis)
To magnezijevo olje, ki je namenjeno sprostitvi mišic in preprečevanju mišičnih krčev, med drugim vsebuje tudi hidrolat
rožmarina. Ta hidrolat ima naslednje lastnosti, ki bodo okrepile omenjeno delovanje in še doprinesle k njegovi uporabi.
Namreč poleg njegovega delovanja, da blaži bolečine, tudi regenerira kožo, spodbuja cirkulacijo in drenažo. Prav tako
deluje kot digestiv, antiseptik in dviguje krvni pritisk.
Zaradi vsega naštetega ga lahko uporabljamo za različne tipe kože, tudi pri razdraženi in vneti koži, pri prebavnih in
respiratornih težavah ter mišičnih bolečinah. Na umskem področju je hidrolat rožmarina dobrodošla pomoč za boljšo
koncentracijo ter nas tudi psihično osveži.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek MAGNEZIJEVO OLJE 100 mL ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti
Aromacert.
Aromaterapevt:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
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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