ImmunBoost
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: №0609

IZDELEK

ImmunBoost

ŠT. CERTIFIKATA

0609

PROIZVAJALEC

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

TIP IZDELKA

Naravno emulzija

VOLUMEN

50 ml

ROK UPORABNOSTI

24 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

Voda

AQUA

hidrofilnih
Topilo hidrofilnih učinkovin Topilo
učinkovin

Sončnično olje

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Glicerin

GLYCERIN

Vlažilec

Vlaženje kože

Poligliceril-3 poliricinoleat

POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE

Emulgator

Emulgiranje in zaščita
kože

Kokosovo olje

COCOS NUCIFERA OIL

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Karitejevo maslo

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Kandelila vosek

CANDELILLA CERA

Naravni, rastlinski vosek

Tokoferil acetat

TOCOPHERYL ACETATE

Antioksidant

Gliceril oleat

GLYCERYL OLEATE

Emulgator

Uravnavanje viskoznosti
in zaščita kože
Antioksidativna
zaščita
Emulgiranje in zaščita
kože

Cinkov sulfat

ZINC SULFATE

Protimikrobno sredstvo

Protimikrobna zaščita

Et. olje ravintsare

CINNAMOMUM CAMPHORA LEAF OIL

Naravno eterično olje

Et. olje pomaranče

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED Naravno eterično olje

Et. olje čajevca

MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL

Naravno eterično olje

Et. olje kardamoma

ELETTARIA CARDAMOMUM SEED OIL

Naravno eterično olje

Et. olje nageljnovih žbic

EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje

OPIS IZDELKA:
Emulzija ima bogat nabor eteričnih olj, ki so vgrajena v dobro mazljivo mazilno podlago, bogato z
kvalitetnimi rastlinskimi masli in sončničnim oljem, ki bodo poskrbela še za dodatni negovali in blažilni
efekt na koži.
MNENJE AROMATERAPEVTA:
Vsa uporabljena eterična olja imajo izredno protimikrobno delovanje, kar seveda koristi v izdelku za
podporo imunskemu sistemu. Eterično olje čajevca (Melaleuca alternifolia)z visokim deležem
monoterpenskih ogljikovodikov in alkoholov bo blago spodbudilo cirkulacijo in očistilo kožo, zato se
pogosto uporablja pri kožnih nevšečnostih, ker ima odlično protimikrobno in protivnetno delovanje.
Čajevec med drugim deluje imunomodulatorno.
Eterični olji ravintsare (Cinnamomum camphora) in čajevca imata nekatere skupne komponente monoterpenska alkohola terpinen-4-ol in alpha-terpineol, s protibakterijskim in protivnetnim
delovanjem, ter monoterpenski oksid 1,8 cineol, ki je med drugim tudi odličen imunostimulant.
Za eterično olje kardamoma (Elettaria cardamomum) je dokazano, da pospešuje prehodnost kože, kar
velja tudi za kemijsko komponento 1,8 cineol. Ta lastnost je značilna tudi za alfa-terpineol in limonen,
ki ga vsebuje eterično olje pomaranče (Citrus sinensis), ki se prav tako nahaja v izdelku.
1,8 cineol s svojim imunostimulativnim delovanjem se v velikem odstotku nahaja v eteričnih oljih
kardamoma in ravintsare, medtem ko evgenol, ki ima izredno protimikrobno delovanje in je
prevladujoča spojina v eteričnem olju nageljnovih žbic (Eugenia caryophyllus), še doda k učinkovitosti
te mešanice.
Limonen, ki s kar 95% prevladuje v eteričnem olju pomaranče, evgenol, terpinen-4-ol in 1,8 cineol
imajo skupno protivnetno, spazmolitično in antioksidativno delovanje. Poleg krepitve imunskega
sistema je ta mešanica eteričnih olj dobra tudi v primeru bolečin, saj evgenol deluje kot relaksant, 1,8
cineol kot analgetik, limonen pa ima protinociceptično delovanje.
V izdelku so prisotne predvsem visoke do srednje note ter močan medicinski vonj.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek ImmunBoost, 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.

