
RDEČ šampon za obnovo
poškodovanih las 

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: №0307



IZDELEK R d e č  š a m p o n  z a  o b n o v o  p o š k o d o v a n i h  
l a s

ŠT. CERTIFIKATA 0307

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 kokosovo maslo SODIUM COCOATE Površinsko aktivna snov Čiščenje las in lasišča

Umiljeno olivno olje SODIUM OLIVATE Površinsko aktivna snov Čiščenje las in lasišča

Olivno olje OLEA EUROPAEA FRUIT OIL Naravna maščoba Nega in zaščita las ter lasišča

Arganovo olje ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL Naravna maščoba Nega in zaščita las ter lasišča

Avokadovo olje PERSEA GRATISSIMA OIL Naravna maščoba Nega in zaščita las ter lasišča

Mandljevo olje PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL Naravna maščoba Nega in zaščita las ter lasišča

Kaolin KAOLIN Adsorbent Adsorpcija maščob in nečistot

Rdeča glina ILLITE Adsorbent Adsorpcija maščob in nečistot

Jabolčni kis APPLE CIDER VINEGAR Naravni kis

Pantenol PANTHENOL Aktivna učinkovina Nega in pomirjanje lasišča

Citronska kislina CITRIC ACID Uravnavanje kislosti

Eterično olje poprove mete MENTHA PIPERITA OIL Naravno eterično olje

Eterično olje sandalovine Naravno eterično olje

Eterično olje mirte MYRTUS COMMUNIS OIL Naravno eterično olje

Nega in mehčanje las ter 
povrhnjice lasišča

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

Aromaterapevtsko
delovanje

SANTALUM
AUSTROCALEDO NICUM WOOD OIL

Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje



OPIS IZDELKA:

Izdelek  je  lepo zaokrožena celota  naravnih  sestavin,  ki  bodo na lasišče  delovala  tako čistilno kot
hranilno.  Uporabljena  eterična  olja  poprove  mete  (Mentha  piperita),  sandalovine (Santalum
austrocaledonicum) in  mirte  (Myrtus communis)  imajo protivnetno ter protimikrobno delovanje in
delujejo kot antioksidanti. Tradicionalno se vsa uporabljena eterična olja uporabljajo za nego kože in
lasišča. Eterično olje sandalovine je že od nekdaj cenjeno pri negi kože in se tradicionalno koristi za
nego suhe, razpokane in poškodovane kože. Skupaj z eteričnim oljem poprove mete se uporablja v
primeru vnete kože in vnetega lasišča,  kar je pogosta posledica suhega lasišča. V primeru suhega
lasišča bo v pravilnem odmerku prišel prav hladilni učinek eteričnega olja poprove mete in njegove
pomembne kemijske spojine mentola.
Uporabljena mešanica eteričnih olj vsebuje vse tri note in ima uravnotežen vonj.

OCENA IZDELKA:

Izdelek RDEČ ŠAMPON ZA OBNOVO POŠKODOVANIH LAS, 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.


