
Atopic lotion
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.

Proizvajalec:

Skin Fairytale, prodaja naravne kozmetike d.o.o., Pokopališka pot 5, Naklo

Datum izdaje certifikata:  01.01.2021

Številka certifikata: №0617



IZDELEK A t o p i c  l o ti o n

ŠT. CERTIFIKATA 0617

PROIZVAJALEC SKIN FAIRYTALE, prodaja naravne kozmetike, d.o.o.

TIP IZDELKA Naravni negovalni losjon za telo

VOLUMEN 400 ml

ROK UPORABNOSTI 18 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

Voda AQUA Topilo Topilo hidrofilnih snovi

Sončnično olje HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Naravni konzervans

Niacinamid NIACINAMIDE Aktivna učinkovina

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Gliceril stearat citrat GLYCERYL STEARATE CITRATE Emulgator in emolient Emulgator in emolient

Izoamil lavrat ISOAMYL LAURATE emolient Zaščita in nega kože

Ceterilni alkohol CETERYL ALCOHOL

Mango maslo MANGIFERA INDICA SEED OIL Naravna maščoba Nega kože

Jojobino olje SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL Naravno rastlinsko olje Nega kože

Gliceril stearat GLYCERYL STEARATE Emolient Nega in zaščita kože

Pantenol PANTHENOL Aktivna učinkovina Nega kože, vlaženje

Hidrogenirano rastlinsko olje HYDROGENATED VEGETABLE OIL Uravnavanje viskoznosti in nega kože

Gliceril kaprilat GLYCERYL CAPRYLATE Emulgator in emolient Emulgiranje in zaščita kože

Oljni ekstrakt ovsa AVENA SATIVA KERNEL OIL Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Gliceritinska kislina GLYCYRRHETINIC ACID Aktivna učinkovina Nega kože

GLYCERIN, AQUA, SODIUM LEVULINATE, 
SODIUM ANISATE

Konzervans, protimikrobno 
sredstvo

Konzerviranje in 
protimikrobno delovanje

Nega kože in antiksidativno 
delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti in 
zaščita kože

Naravna hidregenirana 
maščoba za uravnavanje 
viskoznosti



OPIS IZDELKA:

V losjonu je uporabljena pisana kombinacija rastlinskih olj in masel, ki dobrodejno delujejo na kožo.
Sončnično olje (Helianthus annuus) je lahko na koži, ni preveč mastno in ima podobno strukturo kot
kožni sebum. Bogato je z esencialnimi maščobnimi kislinami, še posebej z linolno kislino, vsebuje pa
tudi palmitinsko in stearinsko kislino, ki so vse pomembne sestavine zdrave kože. Je dobra osnova za
redčenje bolj dragocenih olj. Jojobino olje  (Simmondsia chinensis) dobro vlaži suho kožo. Pospešuje
procese regeneracije celic in izboljša elastičnost, gladkost in čvrstost kože. Vsebuje visoko vsebnost
ceramidov in veliko vitamina E, ki deluje kot antioksidant. Primerno je za nego in regeneracijo vseh
tipov kože.
Oljni ekstrakt ovsa (Avena sativa)se običajno uporablja za nego atopijske in suhe zrele kože. Velja za
emolientno sestavino, ki kožo hrani in deluje kot antioksidant. Domneva se, da prav zaradi svoje velike
vsebnosti fitosterolov na kožo deluje regenerativno. 
Mangovo maslo  (Mangifera indica) skrbi  za večjo elastičnost kože, jo nahrani  in poskrbi  za njeno
vlažnost. Dokazano pomaga tudi pri celjenju ran ter se hitro vpija. V njem prevladujeta stearinska in
oleinska kislina ter ima velik delež neumiljivih snovi, še posebej fitosterolov, ki pomagajo pri tvorbi
kolagenskih vlaken.

OCENA IZDELKA:

Izdelek ATOPIC LOTION, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak kakovosti
Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Sestavina Inci Namen Delovanje

Alantoin ALLANTOIN Vlažilec Vlaženje kože

Bisabolol BISABOLOL Aktivna učinkovina

Tokoferol, sončnično olje TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Ksantan gumi XANTAN GUM Naravni polisaharid

Natrijev fitat SODIUM PHYTATE Kelator

Nega kože, protivnetno 
delovanje

Antioksidant, naravna 
maščoba

Antioksidativna zaščita, 
nega kože

Zaščita kože, stabilizacija 
emulzije

Podpora antioksedativni 
zaščiti



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.


