
AtopicCream
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.

Proizvajalec:

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

Datum izdaje certifikata:  01.01.2021

Številka certifikata: №0606



IZDELEK A t o p i c C r e a m

ŠT. CERTIFIKATA 0606

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

TIP IZDELKA Naravna krema za nego in zaščito kože

VOLUMEN 50 ml, 250ml

ROK UPORABNOSTI 14 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

Olje grozdnih pešk VITIS VINIFERA SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Sončnično olje HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Poligliceril-3 poliricinoleat POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE Emulgator

Olje črne kumine NIGELLA SATIVA SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Olje svetlina OENOTHERA BIENNIS OIL Naravna maščoba Nega kože

Skvalan SQUALANE Naravna maščoba Nega kože

Mangovo maslo MANGIFERA INDICA SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Kandelila vosek CANDELILLA CERA Naravni, rastlinski vosek

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Gliceril oleat GLYCERYL OLEATE Emulgator

Hidrogenirano repično olje HYDROGENATED RAPESEED OIL

Cinkov sulfat ZINC SULFATE Protimikrobno sredstvo Protimikrobna zaščita

Topilo hidrofilnih 
učinkovin

Emulgiranje in zaščita 
kože

Uravnavanje viskoznosti 
in zaščita kože

Emulgiranje in zaščita 
kože

Naravna hidrogenirana
maščoba za uravnavanje
viskoznosti

Uravnavanje
viskoznosti in zaščita
kože



OPIS IZDELKA:

Ta mešanica vsebuje visok delež olja grozdnih pešk, ki je odličen emolient, zato naredi kožo mehko in
voljno, vsebuje linolno kislino. Skupaj z oljem svetlina bo ustvarilo dobro sinergijo, saj olje svetlina
vrača koži njeno elastičnost, nahrani suho kožo in ji povrne svež in zdrav videz. Prav tako je eterično
olje svetlina bogato z linolno kislino ter gama-linolensko kislino, ki jo potrebujejo celične membrane. 
V izdelku je uporabljeno tudi sončnično olje, ki je lahko in ne preveč mastno ter po sestavi podobno
človeškemu sebumu. Uporabimo ga lahko kot dobro osnovo za redčenje bolj dragocenih olj, v tem
primeru olje črne kumine, ki se že tradicionalno uporablja pri glivičnih kožnih infekcijah, modricah,
aknah  in  dermatitisu.  Je  antihistaminik  in  antioksidant.  Olje  črne  kumine  ima  še  mnoga  druga
blagodeljna delovanja, ki bodo koristila naši koži, in sicer ima dokazano analgetično, protibakterijsko,
protiglivično, antialergijsko in protivnetno delovanje.
Za dodatno elastičnost  kože in hidratantni  učinek bo poskrbelo mangovo maslo,  v  katerem sta v
največji  meri  zastopani  stearinska in  oleinska  kislina.  To rastlinsko  maslo  bo pomagalo pri  tvorbi
kolagenskih  vlaken,  saj  vsebuje  velik  delež  neumiljivih  snovi  med  katerimi  so  najbolj  zastopani
fitosteroli, ki so zaslužni prav za to. Poleg klinično dokazanega delovanja na celjenje ran, je prednost
mangovega masla v tem, da se hitro vpija v kožo. Vse sestavine skupaj torej tvorijo učinkovit izdelek za
nego kože.

OCENA IZDELKA:

Izdelek AtopicCream, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti
Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Sestavina Inci Namen Delovanje

Alantoin ALLANTOIN Vlažilec Vlaženje kože

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant

Pantenol PANTHENOL Vlažilec Vlaženje kože

Natrijev hialuronat SODIUM HYALURONATE Vlažilec Vlaženje kože

Antioksidativna
zaščita



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.


