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INTHELINE PILING ZA OBRAZ
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

INTI, KOZMETIKA, TRGOVINA IN SVETOVANJE, D.O.O., BREG 23, 8000 NOVO MESTO

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
          6.1.2020 31.12.2020



IZDELEK I N T H E L I N E  P I L I N G  Z A  O B R A Z

ŠT. CERTIFIKATA 120220

PROIZVAJALEC INTI, kozmetika, trgovina in svetovanje, d.o.o.

TIP IZDELKA Naravni piling za obraz

VOLUMEN 30 ml

ROK UPORABNOSTI 24 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA 1.2020

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 UMETNIH KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Olje grozdnih pešk VITIS VINIFERA SEED OIL Emolient Nega kože

Makova semena PAPAVER SOMNIFERUM SEED Abraziv
HYDROGENATED RAPESEED OIL

Emulgator Emulgiranje

Gliceril Kaprilat GLYCERYL CAPRYLATE Emulgator in emolient Zaščita kože in emulgiranje

PARFUM Naravna dišava

Eterično olje Sivke LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL Naravno eterično olje

Mehansko odstranjevanje 
odmrle kože

Hidrogenirano rastlinsko 
olje

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Nega kože, uravnavanje 
viskoznosti izdelka

Naravno sredstvo za 
emulgiranje

GLYCERYL 
CITRATE/LACTATE/LINOLEATE/OLEATE, 
POLYGLYCERYL-4 COCOATE, 
POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, GLYCERYL 
CAPRYLATE 

Naravna dišava iz 
mešanice eteričnih olj

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje



MNENJE AROMATERAPEVTA:

• eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)

Uporaba sivke je starodavna, saj jo v svojih spisih omenja že Dioskorid, starogrški botanik in zdravnik. Njeno latinsko
rodovno ime Lavandula pa izvira iz srednjeveške latinščine, namreč 'lavare' pomeni umivati, kar je vsekakor dobra izbira za
ta piling, saj je eden glavnih namenov tovrstnih izdelkov očistiti kožo odmrlih kožnih celic.

Eterično olje sivke je že tradicionalno zelo znano zaradi svojega dobrodejnega delovanja na kožo, zato se uporablja v
primerih opeklin, čirov, srbečice, izpuščajev, infekcij, edemov, ran in drugih vrstah kožnih poškodb. Tovrstne učinke lahko
pripišemo njenemu širokemu razponu delovanj, saj so raziskave dokazale njegovo protivnetno, analgetično, protialergijsko
in širok spekter protimikrobnih delovanj.

Njegovo učinkovitost je v svoji  raziskavi  dokazal tudi Altaei,  saj  je v primerjavi  s testno skupino in placebom, topična
uporaba sivke v primeru ponavljajočih se čirov v ustih pomembno prispevala k zmanjšanju vnetja, velikosti čira in času
celjenja. Poleg tega je bil občutek lajšanja bolečine prisoten že ob prvi uporabi (Altaei, 2012).

Vonj, ki prevladuje v izdelku in je značilen za sivko, je svež, lahkoten, sladkasto-zeliščen s pridihom cvetnih, lesnih in
občasno sadnih not.

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

OCENA IZDELKA:

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

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum: 6.1.2020
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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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