BOŽIČNA NOČ,
dišavna mešanica eteričnih olj
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE
IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT ESSENCE®.

Proizvajalec:

Favn d.o.o., Adamičeva 51, 1290 Grosuplje

Datum izdaje certifikata: 01.01.2021
Številka certifikata: №0113

IZDELEK

BOŽIČNA NOČ, dišavna mešanica
eteričnih olj

ŠT. CERTIFIKATA

0113

PROIZVAJALEC

FAVN d.o.o., Adamičeva 51, 1290 Grosuplje

TIP IZDELKA

100% naravna dišavna mešanica eteričnih olj

VOLUMEN

10 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

Eterično olje pomaranče

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Eterično olje zelenke

GAUTHERIA PROCUMBENS LEAF OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Eterično olje cimeta

CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- Eterično olje pomaranče (Citrus sinensis)
- Eterično olje zelenke (Gaultheria procumbens)
- Eterično olje cimeta (Cinnamomum zeylanicum)
Ta dišavna mešanica vsebuje eterična olja, ki se v aromaterapiji uporabljajo za sprostitev in
spodbujanje dobrega počutja. Poleg tega, da bo ta mešanica pomagala ustvariti prijetno atmosfero,
nam bo hkrati pričarala pravi praznični vonj božiča.
Eterično olje pomaranče je že samo dovolj za ustvarjanje dobre atmosfere, saj dokazano deluje
anksiolitično ter se v aromaterapevtski praksi uporablja za spodbujanje veselja, dvigovanje
rapoloženja in odpravljanje živčnosti. Poleg tega se uporablja tudi pri nespečnosti, za sproščanje in
odpravljanje napetosti ter za lajšanje stresa, spodbujanje duhovnosti in dezinfekcijo zraka. V mešanici
se nahaja še eterično olje cimeta, ki se v aromaterapiji ravno tako uporablja za sprostitev in
odpravljanje negativnih posledic stresa ter spodbujanje duhovnosti, poleg tega nas bo že sam njegov
vonj zagotovo popeljal v praznično razpoloženje. Eterično olje zelenke bo še dodatno podprlo
delovanje te mešanice, saj deluje izredno sproščujoče.
Eterični olji zelenke in cimeta sta zelo močni in učinkoviti pri svojem delovanju, vendar imata hkrati
svoje specifično, potencialno dražilno, delovanje na kožo in sluznice. Prav tako naj omenim še
morebitno toksično delovanje pri eteričnem olju zelenke. S pametnim in previdnim pristopom ter
ustrezno uporabljeno količino teh eteričnih olj lahko ustvarimo izredno učinkovito in sprostilno
mešanico.
Vonj mešanice je sladek, bogat, prazničen in intenziven.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije
OCENA IZDELKA:
Izdelek BOŽIČNA NOČ, dišavna mešanica eteričnih olj, 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.

