
HYALURON FACE CREAM
USTREZA STANDARDU AROMACERT®  ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE® .

Proizvajalec:

Gaia Naturelle, Jakčeva ulica 43, Ljubljana

Datum izdaje certifikata:  01.01.2021

Številka certifikata: №1101



IZDELEK H y a l u r o n  f a c e  c r e a m

ŠT. CERTIFIKATA 1101

PROIZVAJALEC Gaia Naturelle, Jakčeva ulica 43, Ljubljana

TIP IZDELKA Naravna krema za nego obraza

VOLUMEN 50 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

Voda AQUA Topilo hidrofilnih učinkovi Topilo hidrofilnih učinkovin

Hidrolat Laškega Smilja HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER WATER Naraven hidrolat Vlaženje, toniranje

Msm DIMETHYL SULFONE Aktivna učinkovina Nega kože

Isoamil laurat ISOAMYL LAURATE Emolient Emolient in nega kože

Skvalan SQUALANE Naravna maščoba Nega kože

Jojobino Olje SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Kokosovo Olje COCOS NUCIFERA OIL Naravna maščoba Nega kože

Naravni Konzervans Protimikrobna snov Protimikrobno delovanje

Cetearilni Alkohol CETEARYL ALCOHOL Stabilizator, emolient

Karitejevo Maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Gliceril Stearat Citrat GLYCERYL STEARATE CITRATE Emulgator in emolient Zaščita kože in emulgiranje

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Gliceril Stearat GLYCERYL STEARATE Emulgator in emolient Zaščita kože in emulgiranje

Niacinamid NIACINAMIDE Aktivna učinkovina Nega kože

Pantenol PANTHENOL Aktivna učinkovina

Gliceril Kaprilat GLYCERYL CAPRYLATE Emulgator in emolient Zaščita kože in emulgiranje

Dermofeel Toco 50 TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL Antioksidant, emolient

Naravna Dišava PARFUM Naravna dišava

Natrijev Hialuronat SODIUM HYALURONATE Vlažilec Vlaženje kože

Ksantan Gumi XANTHAN GUM Naravni polisaharid

Citronska Kislina CITRIC ACID Uravnavanje kislosti izdelka

GLYCERIN, AQUA, SODIUM ANISATE, SODIUM 
LEVULINATE

Zaščita kože in stabilizator 
emulzije

Nega in protivnetno 
delovanje

Antioksidativna zaščita in 
nega kože
Aromaterapevtsko 
delovanje

Zaščita kože, stabilizacija 
emulzije

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti



MNENJE AROMATERAPEVTA:

V  tej  kremi  za  nego kože  na  obrazu  so  prisotna  osnovna  olja,  masla  in  hidrolati brez  dodatkov
eteričnih olj, saj so te sestavine že same za sebe dovolj učinkovite in dobrodejno delujejo za nego
kože, še posebej za nežno kožo na obrazu.

Olje jojobe med drugim vsebuje velik delež ceramidov, ki imajo podobno sestavo kot človeški sebum,
in vitamin E,  ki  deluje  antioksidantno in ščiti kožo pred prostimi radikali.  Primerno je za nego in
regeneracijo vseh tipov kože ter se tradicionalno uporablja proti staranju kože in za vlaženje suhe
kože. Redna uporaba olja jojobe pospešuje procese regeneracije celic in povečuje tako elastičnost kot
gladkost in čvrstost kože.

Kokosovo olje vsebuje veliko nasičenih maščobnih kislin ter je pogosta sestavina v naravni kozmetiki.
Priporoča se predvsem za nego suhe kože, poleg tega se hitro vpija in ima močno proti mikrobno
delovanje, kar je priporočljivo za kožo podvrženo različnim ekcemom in dermatitisom.

Karitejevo maslo, ki se lahko uporablja že samostojno, je namenjeno negi suhe in razdražene kože,
podvržene alergijam, saj zaradi velikega deleža neumiljivih snovi pomaga pri njeni regeneraciji  ter
deluje protivnetno.

Dodatek hidrolata smilja je v tej kombinaciji še posebej dobrodošel, saj ima protivnetno delovanje ter
regenerira kožo. Zaradi tega se uporablja za vse tipe kože. Še posebej dobrodejno ga koristimo za zrelo
in nagubano kožo, poleg tega pomirja razdraženo, poškodovano in občutljivo kožo. 

Izbrana kombinacija sestavin v tej kremi je za namen regeneracije kože na obrazu in glajenje gubic
lepo zaokrožena.
 
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka

OCENA IZDELKA:

Izdelek HYALURON FACE CREAM 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.


