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IZDELEK M a g n e z i j e v o  o l j e

ŠT. CERTIFIKATA 0711

PROIZVAJALEC Mindtrade d.o.o.

TIP IZDELKA Raztopina magnezija in rastlinskih ekstraktov v rožmarinovem 
hidrolatu

VOLUMEN 100 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

Magnezijev klorid MAGNESIUM CHLORIDE Akrivna učinkovina Sproščanje

Hidrolat rožmarina Naravni hidrolat

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Izvleček arnike ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT Aktivna učinkovina, naravni i

Izvleček vražjega kremplja Aktivna učinkovina, naravni i

ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM 
WATER

Nega kože, pospešitev 
cirkulacije

Protivnetno delovanje, 
sproščanje napetosti

HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS ROOT 
EXTRACT

Protivnetno delovanje, 
sproščanje napetosti



OPIS IZDELKA:

Kombinacija rožmarinovega hidrolata (Rosmarinus officinalis), ter aktivnih učinkovin izvlečka arnike in
vražjega kremplja, je namenjeno sprostitvi mišic in preprečevanju mišičnih krčev. Rožmarinov hidrolat
poleg njegovega delovanja, da blaži bolečine, tudi regenerira kožo, spodbuja cirkulacijo in drenažo,
deluje kot digestiv, antiseptik in dviguje krvni pritisk. 
Hidrolat  rožmarina  lahko  uporabljamo za  različne  tipe  kože,  tudi  pri  razdraženi  in  vneti  koži,  pri
prebavnih in respiratornih težavah ter mišičnih bolečinah. Na umskem področju je hidrolat rožmarina
dobrodošla pomoč za boljšo koncentracijo ter nas tudi psihično osveži.

OCENA IZDELKA:

Izdelek  MAGNEZIJEVO  OLJE,  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.


