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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 0210

PROIZVAJALEC Hemptouch D.O.O:

TIP IZDELKA Naravni losjon za intenzivno nego atopijske in občutljive kože

VOLUMEN 200 ml, 100ml

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 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 Emulgiranje in zaščita kože

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

Belinal ABIES ALBA WOOD EXTRACT, MALTODEXTRIN Antioksidant

GLYCERIN, AQUA, SODIUM LEVULINATE, 
SODIUM ANISATE

Konzervans, protimikrobno 
sredstvo

Konzerviranje in 
protimikrobno delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti in 
zaščita kože

Nega kože in 
antioksidativna zaščita



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.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. Karitejevo maslo, ki še dodatno
bogati ta izdelek, je bogat s stearinsko in oleinsko kislino, poleg tega vsebuje velik delež neumiljivih
snovi, zato pomaga pri regeneraciji kože ter deluje protivnetno. V izdelku se nahaja 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.

OCENA IZDELKA:

Izdelek  OBJEM PRAGOZDA losjon za  telo,  ustreza  vsem strogim zahtevam standarda,  zato se  mu
dodeli znak kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Sestavina Inci Namen Delovanje

Bisabolol BISABOLOL Aktivna učinkovina

Naravni izvleček

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

Nega kože, protivnetno 
delovanje

Izvleček industrijske konoplje v 
MCT olju

CANNABIS SATIVA EXTRACT, CAPRYLIC CAPRIC 
TRIGLYCERIDE

Nega kože, protivnetno 
delovanje

Zaščita kože, stabilizacija 
emulzije

Podpora antioksedativni 
zaščiti

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

Uravnavanje kislosti 
izdelka



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.


