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Luna Etera – Luna 4
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:
STUDIO LUNA
PODJETJE ZA ZASTOPANJE, POSREDOVANJE IN KOMUNIKACIJE LAURA MARINŠEK S.P.

Datum izdaje:
1.4.2020

Veljavnost certifikata:
31.12.2020

IZDELEK

Luna Etera – Luna 4

ŠT. CERTIFIKATA

080420

PROIZVAJALEC

STUDIO LUNA S.P.

TIP IZDELKA

Naravna aromaterapevtska mešanica eteričnih olj

VOLUMEN

10 ml

ROK UPORABNOSTI

24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA

04.2019

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

MCT olje

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE

Frakcija naravnega olja

Nega kože

Naravno eterično olje

Aromaterapevts ko
delovanje

Naravno eterično olje

Aromaterapevts ko
delovanje

Naravno eterično olje

Aromaterapevts ko
delovanje

Antioks idant

Antioksidativna zaš čita

Naravno eterično olje

Aromaterapevts ko
delovanje

Naravno eterično olje
SANTALUM AUSTROCALEDONICUM WOOD OIL
Eterično olje nemš ke kam ilice
Naravno eterično olje
CHAMOMILLA RECUTITA OIL

Aromaterapevts ko
delovanje

Eterično olje s ivke
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL
Eterično olje wintergreen
GAULTHERIA PROCUMBENS LEAF OIL
Eterično olje čajevca
MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL
Tokoferil acetat

TOCOPHERYL ACETATE

Eterično olje poprove mete
MENTHA PIPERITA OIL
Eterično olje s andalovine

Stran 1

Aromaterapevts ko
delovanje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
•
•
•
•
•
•

Eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)
Eterično olje čajevca (Melaleuca alternifolia)
Eterično olje wintergreena (Gaultheria procumbens)
Eterično olje poprove mete (Mentha piperita)
Eterično olje sandalovine (Santalum austrocaledonicum)
Eterično olje nemške kamilice (Chamomilla recutita)

Mešanica eteričnih olj uporabljena v tem izdelku ima predvsem protimikrobno in protiinfekcijsko delovanje. Eterična olja
sivke, čajevca, poprove mete in nemške kamilice so znana po protibakterijskem in protiglivičnem delovanju. Prav tako
eterična olja čajevca, poprove mete in nemške kamilice delujejo kot antioksidanti.
Poleg že prej omenjenih lastnosti, se eterična olja sandalovine, poprove mete in nemške kamilice uporabljajo kot pomoč pri
vneti koži, eterična olja sivke, čajevca, sandalovine in nemške kamilice v primeru psoriaze.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek Luna Etera – Luna 1 ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert.
Aromaterapevt:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
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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