Balzam za obnovo in sijaj 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: №0309

IZDELEK

Balzam za obnovo in sijaj las

ŠT. CERTIFIKATA

0309

PROIZVAJALEC

RAINER kozmetika d.o.o.

TIP IZDELKA

Naravni šampon za nego in čiščenje las in lasišča

VOLUMEN

40 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

Cetearil alkohol

CETEARYL ALCOHOL

Sredstvo za uravnavanje
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti izdelka
in zaščita las

Kakavovo maslo

THEOBROMA CACAO SEED BUTTER

Naravna maščoba

Nega in zaščita las ter lasišča

Karitejevo maslo

BUTYROSPERM UM PARKII BUTTER

Naravna maščoba

Nega in zaščita las ter lasišča

Kokosovo olje

COCOS NUCIFERA OIL

Naravna maščoba

Nega in zaščita las ter lasišča

Gliceril stearat

GLYCERYL STEARATE

Emulgator

Emulgiranje izdelka in zaščita
kože

Koko glukozid, voda

COCO GLUCOSIDE, AQUA

Površinsko aktivna snov

Nežno čiščenje las in lasišča

Ksantan gumi

XANTHAN GUM

Sredstvo za uravnavanje
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti izdelka
in nega las

Arganovo olje

ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL

Naravna maščoba

Nega in zaščita las ter lasišča

Pantenol

PANTHENOL

Aktivna učinkovina

Nega las in lasišča

Eterično olje limone

CITRUS LIMON PEEL OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko delovanje

Eterično olje limonske trave

CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko delovanje

Eterično olje verbene

LITSEA CUBEBA FRUIT OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko delovanje

Cetearil alkohol

CETEARYL ALCOHOL

Sredstvo za uravnavanje
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti izdelka
in zaščita las

OPIS IZDELKA:
Izdelek je lepo zaokrožena celota naravnih sestavin, ki bodo na lasišče delovala hranilno. Uporabljena
eterična olja verbene (Litsea cubeba), limonske trave (Cymbopogon flexuosus) in limone (Citrus
limon) imajo odlično protivnetno, protimikrobno ter pomirjevalno delovanje. Tradicionalno se vsa
uporabljajo za nego las in kože, še posebej pri mastnih laseh in koži ter aknasti in vneti koži ter lasišču.
V aromaterapiji se uporabljajo pri različnih čustvenih stanjih, anksioznosti in stresu, kar je tudi
razvidno iz prevladajočih kemijskih spojin, ki sta limonen in citral. Limonen in citral namreč delujeta
protivnetno in protimikrobno ter hkrati protidepresivno. Ker uporabljena eterična olja in njihove
dominirajoče posamezne kemijske komponente pomirjajo, bo je priporočljiva uporaba balzama pred
spanjem ali po stresnem dnevu, da uporabnik uživa v dodatnih blagodejnih učinkih.
Vonj izdelka je svež, citrusen. Prevladujejo visoke in srednje note, vendar bo vonj močan in obstojen
zaradi vsebnosti citrala.
OCENA IZDELKA:
Izdelek BALZAM ZA OBNOVO IN SIJAJ LAS, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu
dodeli znak kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT:
Melani Kovač

OCENJEVALEC:
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.

