ČRN šampon za mastne lase
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE
IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.

Proizvajalec:

RAINER kozmetika, d.o.o., Titova ulica 6, 1433 Radeče

Datum izdaje certifikata: 01.01.2021
Številka certifikata: №0306

IZDELEK

Črn šampon za mastne lase

ŠT. CERTIFIKATA

0306

PROIZVAJALEC

RAINER kozmetika d.o.o.

TIP IZDELKA

Naravni šampon za nego in čiščenje las in lasišča

VOLUMEN

45 g

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

Natrijev koko sulfat

SODIUM COCO SULFATE

Površinsko aktivna snov

Čiščenje las in lasišča

Umiljeno olivno olje

SODIUM OLIVATE

Površinsko aktivna snov

Čiščenje las in lasišča

Umiljeno kokosovo maslo

SODIUM COCOATE

Površinsko aktivna snov

Čiščenje las in lasišča

Kokosovo olje

COCOS NUCIFERA OIL

Naravna maščoba

Nega in zaščita las ter lasišča

Aktivno oglje

ACTIVATED

Adsorbent

Adsorpcija maščob in nečistot

Črna glina

IRON OXIDE

Adsorbent

Adsorpcija maščob in nečistot

Jabolčni kis

APPLE CIDER VINEGAR

Naravni kis

Nega in mehčanje las

Pantenol

PANTHENOL

Aktivna učinkovina

Nega in pomirjanje lasišča

Citronska kislina

CITRIC ACID

Sredstvo za uravnavanje
kislosti

Uravnavanje kislosti

Et. olje ilang-ilanga

CANANGA ODORATA FLOWER OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Et. olje limonska trave

CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Eterično olje limone

CITRUS LIMON PEEL OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

OPIS IZDELKA:
Izdelek je lepo zaokrožena celota naravnih sestavin, ki bodo na lasišče delovala tako čistilno kot
hranilno. Uporabljena eterična olja ilang-ilanga (Cananga odorata), limonske trave (Cymbopogon
flexuosus), ter limone (Citrus limon) imajo odlično protivnetno, protimikrobno in na psihofizični ravni
pomirjevalno delovanje. Tradicionalno se vsa omenjena eterična olja uporabljajo za nego mastnih las
in kože ter pri aknasti in vneti koži ter lasišču. Še posebej popularna je uporaba eteričnega olja ilangilanga za mastne lase in lase brez leska, saj jim vrača sijaj.
Pri uporabljeni izbiri eteričnih olj je zanimivo tudi to, da na psihofizičnem nivoju vsa tri izbrana
eterična olja blagodejno delujejo v primeru stresa in nespečnosti. Uporabo šampona priporočamo
pred spanjem za dodatne pozitivne učinke na psiho.
Vonj mešanice je svež in eksotičen, saj prihajata eterični olji limonske trave in ilang-ilanga iz nam
oddaljenih in manj znanih krajev. Kemijska sestava mešanice nakazuje na to, da so dobro zastopane
vse tri note in je posledično vonj uravnotežen in zaokrožen.
OCENA IZDELKA:
Izdelek ČRN ŠAMPON ZA MASTNE LASE, 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.

