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DEODORANT sladki citrus 
Ustreza standardu Aromacert za kozmetične izdelke.

Proizvajalec:

SKIN FAIRYTALE, PRODAJA NARAVNE KOZMETIKE, D.O.O.

Datum izdaje: Veljavnost certifikata:
01.06.2020 31.12.2020



IZDELEK D E O D O R A N T  s l a d k i  c i t r u s  5 0 m l

ŠT. CERTIFIKATA 061820

PROIZVAJALEC SKIN FAIRYTALE, PRODAJA NARAVNE KOZMETIKE, D.O.O.

TIP IZDELKA Naravni deodorant

VOLUMEN 50 ml

ROK UPORABNOSTI 24 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 NE VSEBUJE KONZERVANSOV

SESTAVA IZDELKA
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Sestavina Inci Namen Delovanje

Voda AQUA Topilo

Magnezijev klorid MAGNESIUM CHLORIDE Aktivna učinkovina

Koruzni škrob ZEA MAYS STARCH

Trietil citrat TRIETHYL CITRATE Aktivna učinkovina

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

Naravni konzervans

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Ceterilni alkohol CETERYL ALCOHOL

Gliceril kaprilat GLYCERYL CAPRYLATE Emulgator in emolient

Naravna dišava PARFUM Naravna dišava 

Ksantan gumi XANTAN GUM Naravni polisaharid

Tokoferol, sončnično olje

Protimikrobno delovanje Stabilizacija izdelka

Topilo hidrofilnih 
učinkovin
Deodoriranje in nega 
kože

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Sredstvo za 
uravnavanje 
viskoznosti izdelka in 
nega kože

Deodoriranje in nega 
kože

GLYCERIN, AQUA, SODIUM LEVULINATE, 
SODIUM ANISATE

Konzervans in 
protimikrobno sredstvo

Konzerviranje in 
protimikrobno 
delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje 
viskoznosti in zaščita 
kože
Emulgiranje in zaščita 
kože

Naravna dišava iz 
mešanice eteričnih olj

Zaščita kože, 
stabilizacija emulzije

TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED 
OIL

Antioksidant, naravna 
maščoba

Antioksidativna zaščita, 
nega kože

Naravno protimikrobno 
sredstvo

SODIUM CAPROYL/LAUROYL LACTYLATE, 
TRIETHYL CITRATE



MNENJE AROMATERAPEVTA:

• eterično olje grenivke (Citrus x paradisi)
• absolut vanilije (Vanilla planifolia)

Za ta deodorant je bilo uporabljeno eterično olje grenivke, ki ima odlično protimikrobno in protivnetno delovanje, kar gre
pripisati njegovi prevladujoči kemijski spojini limonenu, ki se ponaša s temi lastnostmi. To eterično olje se že tradicionalno
uporablja  v  kozmetiki  in  za  nego  vseh  tipov  kože  ter  v  dezodorantih.  Pri  tem je  potrebno  omeniti,  da  lahko  deluje
fototoksično pri več kot 4% koncentraciji.

V kombinaciji  se nahaja tudi absolut vanilije, ki bo s svojim protibakterijskim in regenerativnim delovanjem prispeval k
dezodorirajočemu delovanju izdelka. Ravno tako se tudi ta absolut tradicionalno uporablja v kozmetiki in za nego vseh
tipov kože ter je njegov vonj zelo priljubljen in všečen.

Za eterično olje grenivke in absolut vanilije velja, da blagodejno delujeta na čustva kot pomoč pri stresu in za sproščanje.

Vonj izdelka je svež, prijeten in sladkast.

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

OCENA IZDELKA:

Izdelek DEODORANT SLADKI CITRUS 50 mL ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak 
kakovosti Aromacert.

Aromaterapevt: Ocenjevalec:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Datum:  01.06.2020
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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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