
NATALI
mazilo proti strijam

in nego občutljive kože
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.
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IZDELEK N a t a l i  m a z i l o  p r o ti  s t r i j a m  i n  z a  n e g o  
o b č u t l j i v e  k o ž e

ŠT. CERTIFIKATA 0101

PROIZVAJALEC FAVN d.o.o., Adamičeva 51, 1290 Grosuplje

TIP IZDELKA Naravno mazilo za nego kože

VOLUMEN 150 ml

ROK UPORABNOSTI 24 mesecev od datuma proizvodnje

ZAGOTOVILA ZNAKA  KAKOVOSTI:

o Izdelek ne vsebuje umetnih arom ali dišav

o Izdelek ne vsebuje umetnih konzervansov

o Izdelek ne vsebuje umetnih barvil

o Izdelek ne vsebuje spojin s klorom, sulfati, nitrati, nitriti, amini

o Izdelek ne vsebuje parafina, mineralnih olj, vazelina

SESTAVA IZDELKA:

Sestavina Inci Namen Delovanje

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Mangovo maslo MANGIFERA INDICA SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Kokosovo maslo COCOS NUCIFERA SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Kakavovo maslo THEOBROMA CACAO SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Jojobino olje SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Izvleček ognjiča v oljčnem olju Naravni izvleček Nega in obnova kože

MCT olje CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Naravna maščoba Nega kože

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Mešanica vitaminov A, C in E Aktivna učinkovina Antioksidativna zaščita

Et. olje laškega smilja HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL Naravno eterično olje

CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM
ASCORBATE, TOCOPHERYL ACETATE, RETINOL

Nega in obnova kože, 
aromaterapevtsko 
delovanje



OPIS IZDELKA:

Popolnoma naravno mazilo iz izbranih kakovostnih sestavin, ki podpirajo naravno zaščitno funkcijo
kože  in  spodbujajo  njeno obnovo.  Naravna  masla  kožo  ščitijo  pred  zunanjimi  vplivi  in  omejujejo
transepidermalno  izgubo  vode.  S  tem  ohranjajo  kožo  navlaženo,  prožno in  mehko.  Jojobino  olje
prisotno  v  izdelku  s  svojo  edinstveno sestavo,  ki  je  podobno naravnemu sebumu kože,  dodatno
podkrepi zaščitno in vlažilno funkcijo kože, macerat ognjiča v oljčnem olju pa deluje protivnetno in
spodbuja  obnovo kože.  Izdelek  je  obogaten tudi  z  dodatkom vitaminov A,  C  in  E,  ki  zagotavljajo
antioksidativno zaščito. Po uporabi izdelka je koža mehka, elastična in prožna in zato manj dovzetna za
luščenje in pokanje.
Eterično olje smilja (Helichrysum italicum) je še posebej znano po tem, da pomaga pri celjenju kože.
Pomaga raztrupljati telo in pospešuje limfno dranažo. To lastnost s pridom uporabljamo v izdelkih
proti strujam in celulitu Smilj je zelo uporaben pri poškodbah mišic in tetiv, vnetjih, modricah, bolečih
sklepih  in  oteklinah.  Deluje  proti  hematomom  tako,  da  preprečuje  in  zmanjšuje  modrice  po
travmatoloških poškodbah mehkih tkiv. Pomirja kožo in čustva.
Vonj eteričnega olja smilja je meden, širok, v nizkih koncentracijah prijeten in obstojen. Smatra se, da
je najbolj uporabno v nizkih koncentracijah.

OCENA IZDELKA:

Izdelek NATALI mazilo proti strijam in za nego občutljive kože, ustreza vsem strogim zahtevam 
standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač Luka Wechtersbach



ZAHTEVE STANDARDA AROMACERT

Kozmetični  izdelek  oz.  izdelki  pridobijo  znak kakovosti Aromacert  Care®,  v  kolikor  ustrezajo vsem
spodaj opisanim zahtevam.

1. SESTAVINE VISOKE KAKOVOSTI

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.

2. NARAVNE DIŠAVE

Za pridobitev znaka Aromacert Care® je izdelek lahko odišavljen le s 100-% naravnimi dišavami ali
rastlinskimi izvlečki (hidrolati, masla in rastlinska olja). Poleg naravnih dišav lahko izdelek vsebuje tudi
eterična olja, ki so 100% naravnega vira, vendar v koncentracijah, ki so namenjene odišavljanju in ne
aromaterapevtskemu učinkovanju. Kajti le naravno odišavljeni izdelki nas lahko ponesejo v duhovno
ravnovesje in v nas vzbudijo pozitivna občutja.

3. VARNOST IZDELKA ZA UPORABNIKA

Varnost uporabnika je na prvem mestu. Znak Aromacert Care® lahko pridobi le izdelek, ki je v skladu z
evropsko  kozmetično  zakonodajo.  Izdelek  mora  imeti  izdelano  poročilo  o  varnosti,  ter  izvedene
mikrobiološke  in  stabilnostne  študije.  Proizvajalec  je  zavezan  da  uradu  za  kemikalije  sporoča
morebitne neželene učinke kozmetičnega izdelka. Izdelek ne sme vsebovati zavajajočih podatkov za
uporabnika. Označbe na izdelku morajo biti označene razumljivo uporabniku.


