№120320

INTHELINE SERUM ZA OBRAZ 30 mL
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

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

Datum izdaje:
6.1.2020

Veljavnost certifikata:
31.12.2020

IZDELEK

INTHELINE SERUM ZA OBRAZ 30ML

ŠT. CERTIFIKATA

120320

PROIZVAJALEC

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

TIP IZDELKA

Naravni serum 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
Sestavina

Inci

Namen

Voda

AQUA

Topilo hidrofilnih učinkovin Topilo hidrofilnih učinkovin

MCT olje

CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE

Makovo olje

Naravna maščoba
Naravna maščoba

Nega kože
Nega kože

Protimikrobna snov

Protimikrobno delovanje

Naravno sredstvo za
emulgiranje
Ekstrakt gotu kole
Ekstrakt nepozebnika
Natrijev salicilat

PAPAVER SOMNIFERUM SEED OIL
GLYCERIN, AQUA, SODIUM LEVULINATE,
SODIUM ANISATE
GLYCERYL
CITRATE/LACTATE/LINOLEATE/OLEATE,
POLYGLYCERYL-4 COCOATE,
POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, GLYCERYL
CAPRYLATE
CENTELLA ASIATICA LEAF EXTRACT
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT
SODIUM SALICYLATE

Emulgator
Naravni ekstrakt
Naravni ekstrakt
Aktivna učinkovina

Zaščita kože in emulgiranje
Nega kože
Nega kože
Nega kože

Gliceril Kaprilat
Natrijev hialuronat

GLYCERYL CAPRYLATE
SODIUM HYALURONATE

Emulgator in emolient
Vlažilec

Zaščita kože in emulgiranje
Nega in vlaženje kože

Gliciretinska kislina

GLYCYRRHETINIC ACID

Aktivna učinkovina

Nega kože

Naravni konzervans

Naravni vitamin E
Naravna dišava iz
mešanice etričnih olj
Aloe vera

TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED
OIL
Antioksidant, emolient

Delovanje

Antioksidativna zaščita in
nega kože
Aromaterapevtsko
delovanje
Nega kože

PARFUM
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER

Naravna dišava
Naraven ekstrakt

Glicerin

GLYCERIN

Vlažilec

Natrijev fitat

SODIUM PHYTATE

Citronska Kislina

CITRIC ACID

Kelator
Sredstvo za uravnavanje
kislosti

Ksantan Gumi
Bisabolol

XANTHAN GUM
BISABOLOL

Naravni polisaharid
Aktivna učinkovina

Vlaženje kože
Podpora antioksidativni
zaščiti
Uravnavanje kislosti
izdelka
Zaščita kože, stabilizacija
emulzije
Nega kože

Eterično olje sivke

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Stran 1

MNENJE AROMATERAPEVTA:
•

eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)

Uporaba tega eteričnega olja sivke za namene seruma za obraz, je dobra izbira, saj ima številne dobrodejne lastnosti, ki so
bile predmet že mnogih raziskav.
Med njegovim že tradicionalno dobro poznanim delovanjem na kožo naj izpostavimo pomoč pri opeklinah, izpuščajih,
luskavici, infekcijah, ranah in drugih vrstah kožnih poškodb, saj bi se seznam lahko nadaljevali v nedogled. Vse to lahko
pripišemo njeni široki in uravnoteženi kemijski sestavi ter kombinaciji prevladujočih kemijskih spojin linalilacetata in linalola,
ki delujeta protimikrobno, protivnetno in antioksidativno ter v medsebojni sinergiji še krepita ta delovanja.
Poleg njegovih blagodejnih učinkov na kožo ne smemo pozabiti tudi na pomirjajoče delovanje tega eteričnega olja, ki bo še
dodatno dobrodejno delovalo ob uporabi tega seruma, saj je bilo narejeno prav tako mnogo raziskav, ki so potrdile
pozitivne učinke na sproščanje, spanje in lajšanje stresa.
Tipičen vonj eteričnega olja sivke, ki daje pečat temu izdelku je svež lahkoten, sladko-zeliščen vonj z različnimi drugimi
odtenki.
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:
Melani Kovač

Ocenjevalec:
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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