ZEMAGEL
zeliščni masažni gel
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE
IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT ESSENCE®.

Proizvajalec:

Mindtrade d.o.o., Tržaška c. 42, 1000 Ljubljana

Datum izdaje certifikata: 01.01.2021
Številka certifikata: №0706

IZDELEK

Zemagel, zeliščni masažni gel

ŠT. CERTIFIKATA

0706

PROIZVAJALEC

Mindtrade d.o.o.

TIP IZDELKA

Naravni zeliščni gel za telo

VOLUMEN

200 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

Voda

AQUA

Topilo vodotopnih
učinkovin

Topilo vodotopnih
učinkovin

Etanol

ETHANOL

Topilo in protimikrobno
sredstvo

Protimikrobna zaščita

Glicerin

GLYCERIN

Vlažilec

Vlaženje kože

Mentol

MENTHOL

Aktivna učinkovina

Osvežuje in sprošča

Guaiazulen

GUAIAZULENE

Aktivna učinkovina

Protivnetno delovanje

Eterično olje evkalipta

EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Eterično olje bora

PINUS SYLVESTRIS LEAF OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Natrijev hidroksid

SODIUM HYDROXIDE

Sredstvo za uravnavanje
kislosti

Uravnavanje kislosti
izdelka

Kafra

CAMPHOR

Aktivna učinkovina

Osvežuje in sprošča

Karbomer

CARBOMER

Tvorilec gela, zgoščevalo

Zgoščevanje izdelka,
zaščita kože

Eterično olje timijana

THYMUS VULGARIS OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Korenčkovo olje

ARACHIS HYPOGEA OIL, ZEA MAYS GERM OIL,
BETA-CAROTENE

Aktivna učinkovina

Antioksidativno
delovanje, nega kože

Lecitin

LECITHIN

Emulgator in emolient

Emulgiranje in zaščita
kože

Eterično olje čajevca

MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL

Naravno eterično olje

Eterično olje brina

JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje
Aromaterapevtsko
delovanje

MNENJE AROMATERAPEVTA:
- eterično olje rdečega bora (Pinus sylvestris)
- eterično olje evkaliptusa globulus (Eucalyptus globulus)
- eterično olje timijana kt timol (Thymus vulgaris)
- eterično olje čajevca (Melaleuca alternifolia)
- eterično olje brina (Juniperus communis)
Za vsa eterična olja v tem zeliščnem masažnem gelu so raziskave pokazale, da imajo odlično
protivnetno delovanje, z izjemo eteričnega olja brina, za katero presenetljivo nisem našla raziskave o
protivnetnem delovanja. Namreč narejenih je bilo že veliko raziskav o delovanju različnih
monoterpenskih ogljikovodikov, ki sestavljajo približno 80% ali več eteričnega olja brina. V eteričnem
olju brina bomo našli predvsem alfa in beta-pinen, ki je znan antioksidant in deluje protivnetno ter
spazmolitično, potem mircen, ki je anestetik, antioksidant in relaksant ter sabinen in limonen, ki
imata protivnetno in antioksidativno delovanje.
Alfa in beta-pinen, mircen ter limonen so prisotni v vseh eteričnih oljih v mešanici (z izjemo v
eteričnem olju timijana), sabinen pa najdemo samo v eteričnem olju čajevca in brina. Iz tega je lahko
takoj razvidno njihovo sinergistično delovanje, ne samo med monoterpenskimi ogljikovodiki, ki se
pojavljajo v eteričnih oljih v mešanici, ampak tudi delujejo sinergistično s prevladujočimi
komponentami v eteričnem olju timijana, to je timolom in 1,8 cineolom, ki prevladuje v eteričnem
olju evkaliptusa globulus. Timol in 1,8 cineol imata protivnetno, spazmolitično in antioksidativno
delovanje, poleg tega timol deluje kot relaksant, 1,8 cineol pa kot analgetik.
Vsa omenjena eterična olj se v aromaterapiji uporabljajo za različne tipe bolečin ter so repelenti in
hkrati insekticidi (z izjemo eteričnega olja čajevca) ter se tudi tradicionalno uporabljajo za odganjanje
različnih insektov kot so komarji, klopi in muhe.
V mešanici prevladujejo visoke in srednje note ter močan kafrast ter medicinski, vendar svež vonj.
Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije

OCENA IZDELKA:
Izdelek ZEMAGEL ZELIŠČNI MASAŽNI GEL, ustreza vsem strogim zahtevam standarda Aromacert®,
zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert Essence®.

AROMATERAPEVT:
Melani Kovač

OCENJEVALEC:

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 uporabnika, 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.

