
Mazilo za nos
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT ESSENCE®.

Proizvajalec:

Mindtrade d.o.o., Tržaška c. 42, 1000 Ljubljana
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IZDELEK M a ti l o  z a  n o s

ŠT. CERTIFIKATA 0703

PROIZVAJALEC Mindtrade d.o.o.

TIP IZDELKA Raztopina naravnih eteričnih olj v etanolu

VOLUMEN 15 ml

ROK UPORABNOSTI 24 mesecev od datuma proizvodnje

ZAGOTOVILA ZNAKA  KAKOVOSTI:

o Izdelek ne vsebuje nikakršnih arom ali dišav

o Izdelek vsebuje izključno naravna eterična olja

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 Naravno rastlinsko maslo Nega in zaščita kože

Mangovo maslo MANGIFERA INDICA SEED BUTTER Naravno rastlinsko maslo Nega in zaščita kože

Ekstrakt ognjiča v oljčnem olju Naravni izvleček Nega in obnova kože

Jojobino olje SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL Naravno rastlinsko olje Nega in zaščita kože

Kafra CAMPHOR Aktivna učinkovina Osvežuje in sprošča

Mentol MENTHOL Aktivna učinkovina Osvežuje in sprošča

Eterično olje čajevca MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL Naravno eterično olje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Eterično olje evkalipta EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje timijana THYMUS VULGARIS OIL Naravno eterično olje

Eterično olje jelke ABIES SIBIRICA OIL Naravno eterično olje

Eterično olje žajblja SALVIA LAVANDULAEFOLIA LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje poprove mete MENTHA PIPERITA OIL Naravno eterično olje

Eterično olje brina JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL Naravno eterično olje

CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL
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MNENJE AROMATERAPEVTA:

- eterično olje evkaliptusa globulus (Eucalyptus globulus)
- eterično olje čajevca (Melaleuca alternifolia)
- eterično olje španskega žajblja (Salvia officinalis subsp. lavandulifolia)
- eterično olje timijana (Thymus vulgaris)
- eterično olje poprove mete (Mentha × piperita)
- eterično olje brina (Juniperus communis)
- eterično olje sibirske jelke (Abies sibirica)

Izbira eteričnih olj za mazilo za nos ni nikakršno presenečenje, saj so izbrana eterična olja odlična
protimikrobna  sredstav  in  imajo  dokazano  protibakterijsko  in  protiglivično  delovanje  z  izjemo
eteričnega olja  sibirske jelke,  za katero imamo zaenkrat samo dokaze o protiglivičnem delovanju.
Tradicionalno se vsa uporabljena eterična olja v mazilu koristijo kot pomoč pri respiratornih težavah
ali  prehladu.  Za  zamašen  nos  pa  se  običajno  uporabljajo  eterična  olja  čajevca,  poprove  mete  in
evkaliptusa.
V kemijski sestavi izdelka prevladujejo monoterpenski ogljikovodiki, še posebej limonen in alfa-pinen,
ki sta prisotna v različnih odstotkih v skoraj vseh uporabljenih eteričnih oljih, z izjemo eteričnega olja
timijana ter alfa-pinena v eteričnem olju poprove mete. Limonen in alfa-pinen imata med drugim
skupno  protibakterijsko  in  protivnetno  delovanje.  Alfa-pinen  je  znan  po  protiinfekcijskem,
protiglivičnem, protivirusnem ter spazmolitičnem delovanju. Še ena od spazmolitičnih komponent, ki
je prisotna v 5 od 7 uporabljenih eteričnih olj v mešanici je gama-terpinen.
Naslednjo učinkovito sinergijo kemijskih komponent, ki jo lahko opazimo v izdelku, sestavljajo kafra (v
eteričnem  olju  žajblja),  mentol  (v  eteričnem  olju  poprove  mete)  in  1,8  cineol  (v  eteričnih  oljih
evkaliptusa  globulus,  španskega  žajblja,  čajevca  in  poprove  mete).  Namreč  vse  tri  komponente
delujejo mukolitično, protimikrobno, protivnetno, spazmolitično, analgetično, antitusično ter poleg
tega stimulirajo receptorje za mrzlo v nosu, zato posledično mazilu dajejo še bolj intenziven občutek
dekongestivnega delovanja. Zanimivo je, da vse tri komponente ter hkrati tudi limonen, pospešujejo
prehodnost skozi kožo, zato lahko pričakujemo, da se bo mazilo še bolj hitro ter v večjem obsegu kot
je pričakovano, absorbiralo v kožo.
Vonj mešanice je tipičen za takšen tip izdelkov, oster, medicinski in prodoren.

Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije

OCENA IZDELKA:

Izdelek MAZILO ZA NOS, ustreza vsem strogim zahtevam standarda Aromacert®, zato se mu dodeli 
znak kakovosti Aromacert Essence®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač Luka Wechtersbach



ZAHTEVE STANDARDA AROMACERT

Kozmetični izdelek oz. izdelki pridobijo znak kakovosti Aromacert Essence®, 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. AROMATERAPEVTSKA KAKOVOST

Izdelek  mora  vsebovati  eterična  olja  v  koncentracijah,  ki  imajo  glede  na  namen in  ciljnega  upo-
rabnika, aromaterapevtski učinek. Vsa eterična olja v izdelku morajo biti 100% naravnega vira, njihova
sestava mora biti znana, poleg tega pa mora biti znan tudi njihov izvor in posledično sledljivost od
proizvajalca do končnega kupca. Izdelek mora z izbiro in vsebnostjo eteričnih olj ustrezati trenutnim
standardom  v  aromaterapiji.  Aromaterapevtska  kakovost  izdelka  je  preverjena  tudi  s  strani
certificiranih aromaterapevtov.

3. VARNOST IZDELKA ZA UPORABNIKA

Varnost uporabnika je na prvem mestu. Znak Aromacert Essence® 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.


