SosBalm
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE
IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT ESSENCE®.

Proizvajalec:

Skin Fairytale, prodaja naravne kozmetike d.o.o., Pokopališka pot 5, Naklo

Datum izdaje certifikata: 01.01.2021
Številka certifikata: №0604

IZDELEK

SosBalm

ŠT. CERTIFIKATA

0604

PROIZVAJALEC

SKIN FAIRYTALE, prodaja naravne kozmetike, d.o.o.

TIP IZDELKA

Naravno mazilo za lajšanje kožnih sprememb

VOLUMEN

50 ml

ROK UPORABNOSTI

14 mesecev od datuma proizvodnje

ZAGOTOVILA ZNAKA KAKOVOSTI:
o

Izdelek ne vsebuje nikakršnih arom ali dišav

o

Izdelek vsebuje izključno naravna eterična olja

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

Olje grozdnih pešk

VITIS VINIFERA SEED OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Kokosovo olje

COCOS NUCIFERA OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Voda

AQUA

Hidrogenirano rastlinsko olje

HYDROGENATED VEGETABLE OIL

Olje črne kumine

NIGELLA SATIVA SEED OIL

Topilo hidrofilnih učinkovin
Naravna hidrogenirana
maščoba za uravnavanje
viskoznosti
Naravna maščoba

Topilo hidrofilnih učinkovin
Uravnavanje
viskoznosti in zaščita
kože
Nega kože

Skvalan

SQUALANE

Naravna maščoba

Nega kože

Karitejevo maslo

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Glicerin

GLYCERIN

Vlažilec

Vlaženje kože

Tokoferil acetat

TOCOPHERYL ACETATE

Antioksidant

Eterično olje limonske trave

CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL

Narav no eterično olje

Eterično olje čajevca

MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL

Narav no eterično olje

Eterično olje bosvelije

BOSWELLIA CARTERII GUM OIL

Narav no eterično olje

Eterično olje sivke

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL

Narav no eterično olje

Eterično olje geranije

PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL

Narav no eterično olje

Antioksidativna
zaščita
Aromaterapev tsko
delov anje
Aromaterapev tsko
delov anje
Aromaterapev tsko
delov anje
Aromaterapev tsko
delov anje
Aromaterapev tsko
delov anje

Alnatoin

ALLANTOIN

Vlažilec

Vlaženje kože

OPIS IZDELKA:
Mazilo vsebuje visok delež olja grozdnih pečk, ki je bogat z linolno kislino in fitosteroli, ki olju dajejo
regenerativne in protivnetne lastnosti. Veliko težo pri regeneraciji kože im tudi olje črne kumine, kjer
je prisotno tudi eterično olje, ki vsebuje timokinon (30-48%), kateri olju daje zdravilne lastnosti. Olje
črne kumine se tako priporoča za nego vnete in k alergijam nagnjene kože, ter prav tako kot olje
grozdnih pečk, mastne in aknaste kože. Vse izbrane sestavine, skupaj z izbranimi eteričnimi olji tvorijo
idealno kombinacijo za nego raznoraznih kožnih sprememb.
MNENJE AROMATERAPEVTA:
Eterično olje limonske trave ima zaradi visoke vsebnosti citrala protivnetno, protibakterijsko in
protiglivično delovanje. Tradicionalno se uporablja za nego kože, vendar v majhnih koncentracijah,
največ 0,5% v mešanici. V kombinaciji z estri in monoterpenskimi alkoholi iz eteričnega olja geranije in
sivke bo posledično protivnetno in protiglivično delovanje še močnejše (uporablja se tudi za aknasto
kožo, ekceme in rane). Monoterpenski ogljikovodiki v eteričnem olju čajevca bodo nežno spodbudili
cirkulacijo in očistili kožo.
Eterični olji geranije in sivke imata protibakterijsko, protiglivično, protivnetno in tudi protidepresivno
delovanje ter se uporabljata za krepitev in povrnitev vitalnosti. Imata zelo širok spekter uporabe za
kožo in lase, pomagata pri celjenju ran, modric, opeklin, urezninah, dermatitisih, kožnih infekcijah in
vnetjih ter strijah. Krasno bosta delovali v sinergiji z eteričnim oljem bosvelije, ki prav tako deluje
protivnetno, cikatrizantno in je antioksidant. Tradicionalno se je to eterično olje uporabljalo za razne
kožne težave in njeno nego. Vsa tri navedena eterična olja so zelo blaga in varna za uporabo na koži.
Vonj mešanice je uravnotežen. Prevladujejo visoke in srednje note ter cvetnji vonj s pridihom svežine.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek SosBalm, ustreza vsem strogim zahtevam standarda Aromacert®, zato se mu dodeli znak
kakovosti Aromacert Essence®.

AROMATERAPEVT:
Melani Kovač

OCENJEVALEC:

Luka Wechtersbach

ZAHTEVE STANDARDA AROMACERT
Kozmetični izdelek oz. izdelki pridobijo znak kakovosti Aromacert Essence®, 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. AROMATERAPEVTSKA KAKOVOST
Izdelek mora vsebovati eterična olja v koncentracijah, ki imajo glede na namen in ciljnega uporabnika, aromaterapevtski učinek. Vsa eterična olja v izdelku morajo biti 100% naravnega vira, njihova
sestava mora biti znana, poleg tega pa mora biti znan tudi njihov izvor in posledično sledljivost od
proizvajalca do končnega kupca. Izdelek mora z izbiro in vsebnostjo eteričnih olj ustrezati trenutnim
standardom v aromaterapiji. Aromaterapevtska kakovost izdelka je preverjena tudi s strani
certificiranih aromaterapevtov.
3. VARNOST IZDELKA ZA UPORABNIKA
Varnost uporabnika je na prvem mestu. Znak Aromacert Essence® 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.

