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IZDELEK B I O  m l e k o  z a  n e g o  t e l e s a

ŠT. CERTIFIKATA 0705

PROIZVAJALEC Mindtrade d.o.o.

TIP IZDELKA Naravna emulzija za vsakodnevno nego telesa

VOLUMEN 200 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

Voda AQUA

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

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravno rastlinsko maslo Nega in zaščita kože

Izoamil lavrat ISOAMYL LAURATE Emolient Zaščita kože

Gliceril oleat citrat GLYCERYL OLEATE CITRATE Naravni emulgator Stabilnost emulzije

Protimikrobna snov

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Cetearilni alkohol CETEARYL ALCOHOL Stabilizator, emolient

Jojobin vosek SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL Naravni rastlinski vosek Nega in zaščita kože

Ksantan gumi XANTHAN GUM Naravni polisaharid

Gliceril kaprilat GLYCERYL CAPRYLATE Emulgator in emolient

Eterično olje pomaranče CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED Naravno eterično olje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Topilo vodotopnih 
učinkovin

Topilo vodotopnih 
učinkovin

Naravno protimikrobno 
sredstvo

GLYCERIN, AQUA, SODIUM LEVULINATE, SODIUM 
ANISATE

Protimikrobno 
delovanje

Zaščita kože in 
stabilizacija emulzije

Zaščita kože, stabilizacija 
emulzije

Zaščita kože in 
emulgiranje

Aromaterapevtsko 
delovanje



OPIS IZDELKA:

V  tej  naravni  emulziji  se  nahajajo  kvalitetna  rastlinska  masla  in  voski,  ki  v  sinergiji  z  ostalimi
kozmetičnimi surovinami gradijo dobro hranljivo in vlažilno emulzijo. 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. Pri tem mu bo v veliko pomoč tudi karitejevo
maslo  (Butyrosperum  parkii)  bo  zaradi  velikega  deleža  neumiljivih  spojin  pomagalo  vzpostaviti
porušeno zaščitno funkcijo  lipidne bariere.  Jojobin  vosek  (Simmondsia chinensis)  ima protivnetno
delovanje in se uporablja za nego vnete in razdražene kože.
Uporabljena  eterična  olja  v  tem  izdelku  bodo  podkrepila  protivnetno,  protimikrobno  in
antioksidativnega  delovanja,  saj  vsa  uporabljena  olja  v  svoji  sestavi  vsebujejo  Limonen.  Od
monoterpenskih  alkoholov  je  v  izdelku  najbolj  zastopan  geraniol  (protivnetno,  protimikrobno  in
antioksidativno delovanje),  ki  se nahaja v eteričnem olju palmarose, terpinen-4-ol (protivnetno in
protimikrobno  delovanje)  v  eteričnem  olju  čajevca  in  linalol  (protivnetno,  protimikrobno  in
antioksidativno delovanje), ki je prisoten v manjšem deležu v vseh eteričnih oljih. Vsa uporabljena
eterična olja imajo dokazan repelentni efekt, kar bi bilo lahko uporabno pri uporabi mleka za telo v
poletnem času.
Prevladujejo srednje in visoke note s svežim in malce medicinskim vonjem.

OCENA IZDELKA:

Izdelek  BIO  MLEKO ZA  TELO,  ustreza  vsem strogim zahtevam standarda,  zato se  mu dodeli  znak
kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Sestavina Inci Namen Delovanje

Natrijev fitat SODIUM PHYTATE Kelator

Askorbil palmitat ASCORBYL PALMITATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Eterično olje čajevca MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje verbene LITSEA CUBEBA FRUIT OIL Naravno eterično olje

Eterično olje palmarose CYMBOPOGON MARTINI HERB OIL Naravno eterično olje

Citronska kislina CITRIC ACID

Podpora antioksidativni 
zaščiti

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

Uravnavanje kislosti 
izdelka



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.


