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IZDELEK C A R R Y  M E ,  k r e m a  z a  d o m a č o  
r e fl e k s o t e r a p i j o

ŠT. CERTIFIKATA 1301

PROIZVAJALEC Maja Pogačnik, Scent of the Land

TIP IZDELKA Naravna krema za domačo refleksno masažo nog

VOLUMEN 100 ml

ROK UPORABNOSTI 18 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

Hidrolat mastike PISTACIA LENTISCUS LEAF EXTRACT Naravni hidrolat Nega kože

Ilipe maslo SHOREA STENOPTERA SEED BUTTER Naravno maslo Nega kože

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Gliceril stearat citrat GLYCERYL STEARATE CITRATE Emulgator in emolient Emulgator in emolient

Naravno emolientno sredstvo CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE Emollient, viskozno sredstvo  Nega kože

Naravni konzervans

Koko-kaprilat kaprat COCO-CAPRYLATE/CAPRATE Emollient Nega kože

Cetearilni alkohol CETEARYL ALCOHOL

Naravni izvleček ognjiča CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT Aktivna učinkovina Nega in obnova kože

Gliceril kaprilat GLYCERYL CAPRYLATE Emulgator in emolient Nega ina zaščita kože

Voda AQUA Topilo Topilo hidrofilnih snovi

Gliceril stearat SE GLYCERYL STEARATE SE Emulgator Stabiliziranje emulzije

Eterično olje poprove mete MENTHA PIPERITA OIL Naravno eterično olje

GLYCERIN, AQUA, SODIUM LEVULINATE, SODIUM 
ANISATE 

Protimikrobno sredstvo, 
konzervans

Konzerviranje in 
protimikrobno 
delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti 
in zaščita kože

Aromaterapevtsko 
delovanje



OPIS IZDELKA:

Krema za domačo refleksoterapijo spada med emulzije tipa olje v vodi, zato je izredno lahka in hitro
vpojna.  Kombinacija  izbranih  kakovostnih  rastlinskih  maščob  in  ilipe  masla,  izkazujejo  odlične
emolientne  učinke  in  pripomorejo  k  ohranjanju  naravne  zaščitne  funkcije  kože.  Pri  razpokani  in
hrapavi koži je prav tako nepogrešljiv dodatek oljni ekstrakt ognjiča Za dodatno vlaženje kože poskrbi
tudi rastlinski glicerin, ki je široko uporaben vlažilec v kozmetiki. Izdelku je dodan tudi antioksidant
tokoferol, ki kožo ščiti pred prostimi radikali in s tem zavira procese staranja. Hidrolat mastike ima
blagodejni  učinek  na  utrujene  noge  in  razširjene  vene.  Dokazan  je  protimikrobni,  protivnetni  in
antioksidativen učinek. Največjo dodano vrednost pa ima seveda dobro izbrana kombinacija eteričnih
olj.

MNENJE AROMATERAPEVTA:

V tej mešanici, ki je namenjena za domačo refleksoterapijo, se nahajajo eterična olja poprove mete,
sivke  in  pačulija,  ki  imajo  dokazano  analgetsko,  protivnetno  in  antioksidativno  delovanje.
Protimikrobno delavanje je prisotno pri omenjenih eteričnih olj in ekstraktu Siam benzoina. Vsa tri
eterična olja se tradicionalno uporabljajo za pomoč pri različnih bolečinah in negi kože, zato so dobra
izbira za kremo. 

Eterično olje žametnice ni običajno olje, ki bi ga zlahka našli za nakup ali pridobivanje informacij v
člankih in knjigah o njem. Je pa čudovito eterično olje. Žametnica ima edinstven, cvetoč, sladek in
oster vonj, ki vam napolni nosnice z veseljem. Je srednja nota in močan vonj, zato morate biti previdni
pri odmerjanju.

Eterična olja poprove mete in sivke bodo poskrbela za visoko in srednjo noto. 

Eterično olje pačulija bo okrepilo protimikroben in deodezerajoč učinek mešanice ter stabiliziralo njen
vonj, ker vsebuje visok odstotek seskviterpenskih ogljikovodikov in seskviterpenskih alkoholov, ki so
nizka nota in fiksativi. 

Sestavina Inci Namen Delovanje

Eterično olje sivke LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL Naravno eterično olje

Ksantan gumi XANTAN GUM Uravnavanje viskoznosti

Benzoin v alkoholu STYRAX TONKINENSIS RESIN EXTRACT / ALCOHOL Naravni alkoholni ekstrakt

Tokoferol, sončnično olje TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL Naravni antioksidant

Eterično olje pačulija POGOSTEMON CABLIN LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje žametnice TAGETES MINUTA FLOWER OIL Naravno eterično olje

Natrijev fitat SODIUM PHYTATE Kelator

Citronska kislina CITRIC ACID Uravnavanje kislosti

Aromaterapevtsko 
delovanje

Zaščita kože, stabilizacija 
emulzije
Protimikrobno 
delovanje, fiksizacija 
dišave
Antioksidativno 
delovanje

Aromaterapevrsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Podpora antioksidativni 
zaščiti

Uravnavanje ustreznega 
pH



Izbrana kombinacija eteričnih olj v izdelku ustvarja dobro sinergijo, gledano tako iz terapevtskega kot
iz vidika vonja.

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

OCENA IZDELKA:

Izdelek CARRY ME krema za domačo refleksoterapijo, 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.


