Oljni tuš gel
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: №0622

IZDELEK

Oljni tuš gel

ŠT. CERTIFIKATA

0622

PROIZVAJALEC

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

TIP IZDELKA

Naravni oljni gel za tuširanje

VOLUMEN

200 ml

ROK UPORABNOSTI

18 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

Sončnično olje

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

GLYCERYL
,
Naravna mešanica emulgatorjev CITRATE/LACTATE/LINOLEATE/OLEATE
POLYGLYCERYL-4 COCOATE , POLYGLYCERYL-3 Emulgator
CAPRATE , GLYCERYL CAPRYLATE

Emulgator

Boragino olje

BORAGO OFFICINALIS SEED OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Olje črne kumine

NIGELLA SATIVA SEED OIL

Naravna maščoba

Nega kože

Poligliceril-3 kaprat

POLYGLYCERYL-3 CAPRATE

Površinsko aktivna snov

Čiščenje in nega

Gliceril kaprilat

GLYCERYL CAPRYLATE

Emulgator in emolient

Emulgiranje in zaščita kože

Ovseno olje

AVENA SATIVA KERNEL OIL

Aktivna učinkovina

Nega kože

Naravna dišava

PARFUM

Dišava

Odišavljenje izdelka

Bisabolol

BISABOLOL

Aktivna učinkovina

Nega kože, protivnetno
delovanje

Tokoferol, sončnično olje

zaščita,
TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEEDOIL Antioksidant, naravna maščo Antioksidativna
nega kože

OPIS IZDELKA:
V tem oljnem gelu je izbrana kombinacija rastlinskih olj z blagodejnim delovanjem na kožo. V njej
prevladuje sončnično olje (Helianthus annuus), ki je bogato z esencialnimi maščobnimi kislinami, še
posebej z linolno kislino ter palmitinsko in stearinsko kislino, ki so vse pomembne sestavine zdrave
kože. Je lahko in ne preveč mastno s podobno strukturo kot sebum.
Sončnično olje je dobra osnova za redčenje bolj dragocenih olj, v tem primeru olja črne kumine
(Nigella sativa) s svojimi mnogimi dobrodejnimi delovanji, ki koristijo koži. Tradicionalno se olje črne
kumine uporablja pri glivičnih kožnih infekcijah, modricah, aknah in dermatitisu. Dokazano deluje
analgetično, protibakterijsko, protiglivično, protialergijsko in protivnetno ter je hkrati antihistaminik in
antioksidant.
V mešanici je uporabljeno še boragino olje (Borago officinalis), ki je bogato z gama-linolensko kislino,
zato tradicionalno velja za najboljšo izbiro pri negi atopijske, vnete ter k alergijam in luščenju
nagnjene kože. Naravna dišava je kombinacija naravnih eteričnih olj kjer prevladuje absolut vanilije, ki
izdelku doda pridih prijetnega in pomirjujočega vonja.
Izbrana kombinacija bo delovala na dveh nivojih, namreč na telesni ravni bo pomagala pomiriti vneto
in razdraženo kožo ter na psihološki ravni blagodejno delovala na nervozo in stres.
OCENA IZDELKA:
Izdelek OLJNI TUŠ GEL, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti
Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT:
Melani Kovač

OCENJEVALEC:
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.

