
JANIE, serum za oči
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.

Proizvajalec:

INTI, kozmetika, trgovina in svetovanje D.O.O., Breg 23, Novo mesto

Datum izdaje certifikata:  01.01.2021

Številka certifikata: №1204



IZDELEK J A N I E ,  s e r u m  z a  o č i

ŠT. CERTIFIKATA 1204

PROIZVAJALEC INTI, kozmetika, trgovina in svetovanje, d.o.o.

TIP IZDELKA Naravni serum za nego kože okoli oči

VOLUMEN 10 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 učinkovin Topilo hidrofilnih učinkovin

Makovo olje PAPAVER SOMNIFERUM SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Triheptanoin TRIHEPTANOIN Emolient Nega kože

Naravni konzervans Protimikrobna snov Protimikrobno delovanje

Emulgator Zaščita kože in emulgiranje

Natrijev hialuronat SODIUM HYALURONATE Vlažilec Nega in vlaženje kože

Ekstrakt nepozebnika HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT Naravni ekstrakt Nega kože

Naravni vitamin E TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL Antioksidant, emolient

Gliciretinska kislina GLYCYRRHETINIC ACID Aktivna učinkovina Nega kože

Bisabolol BISABOLOL Aktivna učinkovina Nega kože

Ekstrakt gotu kole CENTELLA ASIATICA LEAF EXTRACT Naravni ekstrakt Nega kože

Ekstrakt zelenega čaja CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT Naravni ekstrakt Nega in vlaženje kože

PARFUM Naravna dišava Odišavljenje izdelka

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Citronska Kislina CITRIC ACID Uravnavanje kislosti izdelka

Aloe vera ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER Naraven ekstrakt Nega kože

Retinol Aktivna učinkovina Nega kože

Eterično olje sivke LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL Naravno eterično olje Odišavljenje izdelka

GLYCERIN, AQUA, SODIUM LEVULINATE, SODIUM 
ANISATE

Naravno sredstvo za 
emulgiranje

GLYCERYL CITRATE/LACTATE/LINOLEATE/OLEATE, 
POLYGLYCERYL-4 COCOATE, POLYGLYCERYL-3 
CAPRATE, GLYCERYL CAPRYLATE 

Antioksidativna zaščita in 
nega kože

Naravna dišava iz mešanice 
etričnih olj

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,SODIUM 
ASCORBATE, TOCOPHEROL, RETINOL



OPIS IZDELKA:

Izdelek je bogata mešanica aktivnih učinkovin, retinola, bisabolola gliceritinske in hialuronske kisline ki
koži vračajo elastičnost, ter poskrbijo za njeno obnovitev. Izdelek vsebuje naravni ekstrakt gotu kole in
ekstrakt zelenega čaja, ki podpirata antioksidativne procese v koži. Dodatno vlaženje in toniziranje
kože  lepo  zaokroži  izvleček  nepozebnika.  Makovo  olje  poskrbi  za  pravo  ravnovesje  hranilnih
komponent v serumu saj je bogat vir linolne, oleinske in palmitinske kisline. Za dodatno vlaženje kože
poskrbi tudi hialuronska kislina, ki deluje kot močan humektant. Izdelku je dodan tudi antioksidant
tokoferol, ki kožo ščiti pred prostimi radikali in s tem zavira procese staranja.

Vsestransko uporabno eterično olje sivke ima mnogo blagodejnih učinkov tako na umski kot telesni
ravni. V eteričnem olju sivke prevladuje kombinacija kemijskih spojin linalilacetat in linalol, ki obe
delujeta protimikrobno, protivnetno in antioksidativno, kar vse velja tudi za eterično olje samo. Na
splošno je odlično za nego kože, saj jo regenerira in mehča.

Vonj izdelka, ima tipičen pečat sivke, je svež, lahkoten, zeliščen ter sladkast.

OCENA IZDELKA:

Izdelek JANIE, serum za oči 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.


