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IZDELEK M a z i l o  z a  s u h o  i n  p r o b l e m a ti č n o  k o ž o

ŠT. CERTIFIKATA 0301

PROIZVAJALEC RAINER kozmetika d.o.o.

TIP IZDELKA Naravno mazilo za izsušeno kožo

VOLUMEN 50 ml

ROK UPORABNOSTI 24 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

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Mangovo maslo MANGIFERA INDICA SEED BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Mandljevo olje PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL Naravna maščoba Nega kože

Izvleček ognjiča v oljčnem olju Naravni izvleček Nega in obnova kože

Naravni izvleček Nega kože

Vitamin E TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT / 
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL

Izvleček vanilije v sončničnem 
olju

VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT / 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL



OPIS IZDELKA:

Popolnoma naravno mazilo s kakovostnimi masli in rastlinskimi olji je izredno nežno do kože in zato
primerno tudi za nego občutljive in otroške kože. Mangovo in karitejevo maslo z visoko vsebnostjo
stearinske in oleinske kisline ter različnih vitaminov in mineralov kožo ščitita pred zunanjimi vplivi in
omejujeta transepidermalno izgubo vode. S tem ohranjata kožo navlaženo, prožno in mehko. Izvleček
ognjiča v oljčnem olju spodbuja obnovo kože in s tem pripomore k ohranjanju njene naravne zaščitne
funkcije. Koža je po uporabi izdelka mehka, nahranjena in rahlo odišavljena. 
Ekstrakt vanilije (Vanilla planifolia) se uporablja predvsem zaradi prijetnega in pomirjevalnega vonja.
Na fizičnem nivoju bo v kombinaciji z izbranimi masli, in rastlinskimi olji pomiril vneto in razdraženo
kožo, na psihološkem nivoju pa bo pomagal pri sprostitvi.
Izdelek je dovolj nežen in varen za uporabo tudi pri najbolj občutljivi otroški koži. Izvleček vanilije, ki
izdelku  doda  nežen  sladkast  vonj  ne  vsebuje  alergenov  in  zato  ni  problematičen  glede  razvoja
preobčutljivostnih reakcij.

OCENA IZDELKA:

Izdelek MAZILO ZA SUHO IN PROBLEMATIČNO KOŽO, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato 
se mu dodeli znak kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač 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.


