
RenewCream
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: №0610



IZDELEK R e n e w C r e a m

ŠT. CERTIFIKATA 0610

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 Topilo hidrofilnih učinkovin

Ricinusovo olje RICINUS COMMUNIS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Boragino olje BORAGO OFFICINALIS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Poligliceril-3 poliricinoleat POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE Emulgator

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Mango maslo MANGIFERA INDICA SEED OIL Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Shilajit MUMIA (SHILAJIT) Aktivna učinkovina Nega kože

Kandelila vosek EUPHORBIA CERIFERA CERA Naravni vosek Zaščita kože

Cinkov sulfat heptahidrat ZINC SULFATE Protimikrobno sredstvo Protimikrobna zaščita

Gliceril oleat GLYCERYL OLEATE Emulgator

CANNABIS SATIVA FLOWER EXTRACT Naravni izvleček Nega kože

Bisabolol BISABOLOL Aktivna učinkovina

Et. olje cedre CEDRUS ATLANTICA BARK OIL Naravno eterično olje

Tokoferol, sončnično olje TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL Antioksidant, naravna maščo

Et. olje copaibe COPAIFERA OFFICINALIS RESIN OIL Naravno eterično olje

Topilo hidrofilnih 
učinkovin

Emulgiranje in zaščita 
kože

Emulgiranje in zaščita 
kože

CO2 ekstrakt industrijske 
konoplje

Nega kože, protivnetno 
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje
Antioksidativna zaščita, 
nega kože
Aromaterapevtsko
delovanje



OPIS IZDELKA:

Izdelek gradijo posebna in bogata olja. Ricinusovo olje v svoji trigliceridni sestavi vsebuje skoraj 90%
ricinoleinske kisline.  Zaradi  posebne sestave je eno najbolj  viskoznih rastlinskih olj  kar na koži  da
dobro oprijemljivost in zato ostaja na mestu nanosa, kar je pomembno za ciljno delovanje učinkovin
in eteričnih olj uporabljenih v tem izdelku. 
Borečevo olje ima visok delež gama-linolelenske kisline in velja za eno boljših izbir pri negi atopijske,
vnete, suhe, luščeče kože. Izdelek je obogaten tudi z izvlečkom industrijske konoplje, bisabololom in
cinkom,  ki  zaradi  svojega  protivnetnega  delovanja,  blagodejno  delujejo  na  problematično  in
razdraženo kožo.

MNENJE AROMATERAPEVTA:

Vsa eterična olja, ki so bila izbrana za to kremo, se v aromaterapiji že tradicionalno uporabljajo za
nego kože. Prav tako so vsa namenjena negi kože po operacijah, saj podpirajo lepše celjenje ran in
regenerirajo kožo. Še posebej se za nego strij, tako preventivno kot kurativno, uporablja eterično olje
bosvelije  (Boswellia  carterii).  Prav  tako  je  izbrana  kombinacija  eteričnih  olj  idealna  v  primeru
dermatitisov, saj se vsa navedena, z izjemo copaibe  (Copaifera officinalis), uporabljajo v ta namen.
Eterični olji smilja  (Helichrysum italicum) in atlaške cedre  (Cedrus atlantica) sta namenjeni lajšanju
težav pri  luskavici  in  pomirjata srbečico.  Za povrhu so vsa eterična v tej  kremi primerna za nego
mastne, aknaste in nečiste kože.
Če  gledamo  znanstveno  preverjene  učinke,  imajo  vsa  uporabljena  eterična  olja  v  izdelku
protimikrobno  delovanje,  saj  zavirajo  rast  in  razmnoževanje  mikrobov  ter  hkrati  delujejo  blago
antiseptično in dezinfekcijsko. Izpostavila bi še protivnetno delovanje, ki je bilo dokazano pri eteričnih
oljih  smilja,  atlaške  cedre  in  copaibe,  za  eterično  olje  bosvelije  pa  lahko  prav  tako  sklepamo na
tovrstno delovanje, saj vsebuje kemijske komponente alfa-pinen, beta-mircen in sabinen, za katere so
različne znanstvene raziskave dokazale protivnetno delovanje. Poleg tega so raziskave pokazale, da
eterično olje copaibe deluje regenerativno in izboljša celjenje ran ter da je eterično olje bosvelije
odličen antioksidant. 
Po vsem povedanem, je bila za regenerativno kremo izbrana odlična kombinacija eteričnih olj, hkrati
je vonj izdelka lepo zaokrožen, saj so prisotne vse tri note, ter ima močan zeliščen in balzamičen vonj.

Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije

Sestavina Inci Namen Delovanje

Et. olje bosvelije BOSWELLIA CARTERII GUM OIL Naravno eterično olje

Et. olje smilja HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje



OCENA IZDELKA:

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

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač 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  upo-
rabnika, 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.


