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IZDELEK B a l z a m  z a  u s t n i c e

ŠT. CERTIFIKATA 0704

PROIZVAJALEC Mindtrade d.o.o.

TIP IZDELKA Naravno mazilo za nego ustnic

VOLUMEN 15 ml

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

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

Kokosovo maslo COCOS NUCIFERA OIL Naravno rastlinsko olje Nega in zaščita kože

Čebelji vosek BEESWAX Naraven vosek

Eterično olje nageljnovih žbic EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD OIL Naravno eterično olje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Eterično olje čajevca MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje poprove mete MENTHA PIPERITA OIL Naravno eterično olje

Zaščita kože, 
zgoščevanje izdelka

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje



OPIS IZDELKA:

Popolnoma naraven balzam za ustnice, ki ga v večini gradi kakovosten hladno stiskan jojobin vosek
(Simmondsia chinensis),  ki  je bogat vir  vitamina E. Kokosovo olje  (Cocos nucifera) ima emolientni
učinek na kožo in posredno poveča njeno vlažnost, hkrati pa poskrbi tudi za zadostno količino lipidov
v površinskem hidro-lipidnem sloju. Za dodatno zaščito pred izsušitvijo ustnic je izdelku dodan tudi
čebelji vosek, ki na koži ustvari izredno tanek in učinkovit zaščitni film.
Izdelek je obogaten tudi z naravnimi eteričnimi olji nageljnovih žbic  (Eugenia caryophyllus), čajevca
(Melaleuca alternifolia)  in poprove mete  (Mentha × piperita).  Vsa omenjena olja se tradicionalno
uporabljata pri  kožnih  infekcijah ter lahko pomagajo pri  preventivi  pred herpesom na ustnici,  ker
dokazano delujeta proti virusu herpes simplex (HSV-1, HSV-2), vendar je učinek seveda odvisen tudi
od odmerka. Sestavini mentol in 1,8 cineol, ki sta v velikem odstotku prisotni v eteričnih oljih čajevca
in poprove mete, bosta spodbudili hladilni občutek na ustnicah in zagotovili občutek svežine.
V vonju prevladujejo srednje note, ki se gibljejo proti visokim notam, zato je vonj mazila svež in malce
medicinski.

OCENA IZDELKA:

Izdelek  BALZAM ZA  USTNICE  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.


