
№ 021020 

OBJEM PRAGOZDA losjon za telo
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

HEMPTOUCH D.O.O.

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
10.6.2020 31.12.2020



IZDELEK O b j e m  p r a g o z d a -  l o s j o n  z a  t e l o

ŠT. CERTIFIKATA 021020

PROIZVAJALEC HEMPTOUCH D.O.O.

TIP IZDELKA Naravni losjon za intenzivno nego atopijske in občutljive kože

VOLUMEN 200 ml

ROK UPORABNOSTI 18 mesecev od datuma proizvodnje

DATUM IZDAJE PRVEGA CERTIFIKATA 06.2020

ZAGOTOVILA ZNAKA  KAKOVOSTI:

✔ IZDELEK NE VSEBUJE UMETNIH PARFUMOV
✔ IZDELEK NE VSEBUJE UMETNIH AROM
✔ IZDELEK NE VSEBUJE UMETNIH BARVIL
✔ IZDELEK NI TESTIRAN NA ŽIVALIH

✔ IZDELEK NI KONZERVIRAN, NE VSEBUJE KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Voda AQUA Topilo Topilo hidrofilnih snovi

Triheptanoin TRIHEPTANOIN Emolient Zaščita kože

Jojobino Olje SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože
Naravni konzervans

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Gliceril stearat citrat GLYCERYL STEARATE CITRATE Emulgator in emolient Emulgator in emolient

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Hidrolat industrijske konoplje CANNABIS SATIVA WATER Naraven hidrolat Vlaženje, toniranje
Ceterilni alkohol CETERYL ALCOHOL

Gliceril kaprilat GLYCERYL CAPRYLATE Emulgator in emolient

Konopljino olje CANNABIS SATIVA SEED OIL Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Belinal Antioksidant

Bisabolol BISABOLOL Aktivna učinkovina

Izvleček industrijske konoplje v CANNABIS SATIVA EXTRACT, CAPRYLIC CAP Naravni izvleček Nega kože, protivnetno delovanje

Tokoferol TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Ksantan gumi XANTAN GUM Naravni polisaharid

Natrijev fitat SODIUM PHYTATE Kelator

Natrijev Hialuronat SODIUM HYALURONATE Vlažilec Vlaženje kože
Citronska kislina CITRIC ACID

GLYCERIN, AQUA, SODIUM LEVULINATE, 
SODIUM ANISATE

Konzervans, protimikrobno 
sredstvo

Konzerviranje in 
protimikrobno 
delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje 
viskoznosti in zaščita 
kože
Emulgiranje in zaščita 
kože

ABIES ALBA WOOD EXTRACT, 
MALTODEXTRIN

Nega kože in 
antioksidativna zaščita
Nega kože, protivnetno 
delovanje

Zaščita kože, 
stabilizacija emulzije
Podpora 
antioksedativni zaščiti

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

Uravnavanje kislosti 
izdelka



MNENJE AROMATERAPEVTA:

• jojobino olje (Simmondsia chinensis)
• karitejevo maslo (Butyrospermum parkii)
• konopljino olje (Cannabis sativa)

V losjonu se nahaja jojobino olje, za katero velja, da ob redni uporabi pospešuje procese regeneracije celic in izboljšuje
elastičnost, gladkost in čvrstost kože. Zahvaljujoč veliki vsebnosti ceramidov in vitamina E, ki deluje kot antioksidant in ščiti
kožo pred prostimi radikali, je primerno za nego in regeneracijo vseh tipov kože. Zaradi tega se že tradicionalno uporablja
proti staranju kože in za vlaženje suhe kože. 

Karitejevo maslo, ki še dodatno bogati ta izdelek, se lahko uporablja samostojno in je namenjeno negi suhe in razdražene
kože,  ki  je  podvržena  alergijam.  Glavne  sestavine  so  stearinska  in  oleinska  kislina,  poleg  tega  vsebuje  velik  delež
neumiljivih snovi, zato pomaga pri regeneraciji kože ter deluje protivnetno.

V mešanici  je tudi  konopljino olje,  ki  je  bogat vir  esencialnih aminokislin in vitaminov D in E ter ima odlične vlažilne
lastnosti.  Omenjeno  olje  je  priporočljivo  za  nego  suhe in  izsušene  kože  ter  hkrati  blaži  različne  težave  povezane  s
problematično kožo in pomaga pri njeni regeneraciji, zato dobro zaokroži delovanje tega losjona.

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

OPIS IZDELKA:
Koncentrat  aktivnih  rastlinskih  izvlečkov  zagotavlja  koži  vsa  potrebna  hranila,  da  ta  ohranja  naravno  ravnovesje,  in
optimalno vlaži suho in izsušeno kožo. Aktivno delovanje polifenolov iz bele jelke in konopljinih izvlečkov kožo umiri, obnovi
ter globinsko navlaži. Poleg tega poskrbi tudi za optimalno zaščito celic pred neugodnimi vplivi iz okolja.

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum:  10.6.2020
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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 je lahko le z naravnimi eteričnimi olji ali rastlinskimi izvlečki.

2 Aromaterapevtska kakovost

Vir vseh eteričnih olj v izdelku mora biti 100-% naraven, njihova sestava mora biti znana, poleg tega 
mora biti znano njihovo geografsko poreklo, omogočena mora biti tudi sledljivost. Izdelek mora z izbiro
in vsebnostjo eteričnih olj ustrezati trenutnim standardom v aromaterapiji. Aromaterapevtsko kakovost 
izdelka preverijo tudi certificirani aromaterapevti. 

3 Kvaliteta izdelka in uporabniku razumljivo označevanje

Izdelek mora vsebovati sestavine najvišje možne kakovosti, zasnovan 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. Sestava in 
uporaba izdelka morata biti označeni razumljivo uporabniku in ne smeta biti zavajajoči.

Stran 3 


