Čistilni gel za obraz
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE
IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.

Proizvajalec:

Hemptouch D.O.O., Podbreznik 15, Novo mesto

Datum izdaje certifikata: 01.01.2021
Številka certifikata: №0206

IZDELEK

Č i s ti l n i g e l z a o b r a z

ŠT. CERTIFIKATA

0206

PROIZVAJALEC

Hemptouch D.O.O:

TIP IZDELKA

Naravni čistilni gel za čiščenje mastne, nečiste kože

VOLUMEN

100 ml

ROK UPORABNOSTI

18 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

Voda

AQUA

hidrofilnih
Topilo hidrofilnih učinkovin Topilo
učinkovin

Decil glukozid

DECYL GLUCOSIDE, AQUA

Površinsko aktivna snov

Čiščenje kože,
emulgiranje

Glicerin

GLYCERIN

Vlažilec

Vlaženje kože in lasišča

Kokosov glukozid, gliceril oleat

COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, AQUA

Površinsko aktivna snov

Čiščenje in nega kože ter
lasišča

Poligliceril-10 lavrat

POLYGLYCERYL-10 LAURATE

Površinsko aktivna snov

Čiščenje in nega kože

Hidrolat industrijske konoplje

CANNABIS SATIVA WATER

Naravni hidrolat

Toniranje in nega kože

Konopljino olje

CANNABIS SATIVA SEED OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Ksantan gumi

XANTHAN GUM

Naravni polisaharid

Stabilizacija izdelka

Natrijev salicilat

SODIUM SALICYLATE

Aktivna učinkovina

Odstranjevanje odmrlih
celic kože

Tokoferil acetat

TOCOPHERYL ACETATE

Antioksidant

Antioksidativna zaščita

Eterično olje cedre

CEDRUS ATLANTICA BARK OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Citronska kislina

CITRIC ACID

Sredstvo za uravnavanje
kislosti

Uravnavanje kislosti
izdelka

Bisabolol

BISABOLOL

Aktivna učinkovina

Nega kože, protivnetno
delovanje

Klorela

CHLORELLA VULGARIS POWDER

Aktivna učinkovina

Neguje in čisti

OPIS IZDELKA
Izdelek gradijo izredno blage površinsko aktivne snovi, ki kože ne sušijo ali dražijo, temveč jo le nežno
očistijo. V izdelku je prisotno tudi kakovostno konopljino olje, ki kožo neguje in pomirja, hidrolat
konoplje pa poskrbi, da je koža navlažena in tonizirana. Izdelek je primeren tudi za nego
problematične in občutljive kože, saj v svoji sestavi ne vsebuje alergenov, ki bi lahko predstavljali
tveganje za razvoj preobčutljivostnih reakcij, poleg tega pa mu je dodana sestavina bisabolol, ki
zaradi svojega protivnetnega delovanja, pomirja razdraženo kožo. Izdelek je obogaten tudi z
natrijevim salicilatom, ki blagodejno deluje pri odstranjevanju odmrlih celic kože in s tem preprečuje
neprijeten videz razpokane, luščeče kože.
Izdelek je odišavljen z eteričnim oljem atlaške cedre (Cedrus atlantica), ki ima širok spekter
blagodejnih terapevtskih učinkov na kožo, ki vključujejo protimikrobno, adstrigentno in protivnetno
delovanje. V izdelkih za nego kože se uporablja pri vseh tipih kože, še posebej za mastno, nečisto in
zrelo kožo.
Vonj eteričnega olja cedre je obstojen, nežen in prijeten lesni vonj. Pogosto se povezuje z meditacijo
in notranjim mirom, kar lahko pomaga pri psihosomatskih težavah s kožo.
OCENA IZDELKA:
Izdelek ČISTILNI GEL ZA OBRAZ, 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. Le z naravno odišavljenim izdelkom, lahko ustvarimo resnično
harmonijo naših čutov in hkrati poskrbimo za ugodje in ustrezno nego naše kože.
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.

