BIO maslo za telo
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE
IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.

Proizvajalec:

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

Datum izdaje certifikata: 01.01.2021
Številka certifikata: №0712

IZDELEK

BIO maslo za telo

ŠT. CERTIFIKATA

0712

PROIZVAJALEC

Mindtrade d.o.o.

TIP IZDELKA

Naravno mazilo za nego telesa

VOLUMEN

50 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

Mangovo maslo

MANGIFERA INDICA SEED BUTTER

Naravno rastlinsko maslo

Nega in zaščita kože

Karitejevo maslo

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

Naravno rastlinsko maslo

Nega in zaščita kože

Jojobino olje

SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL

Naravno rastlinsko olje

Nega in zaščita kože

MCT olje

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE

Frakcija rastlinskega olja

Nega in zaščita kože

Sončnično olje

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Naravno rastlinsko olje

Nega in zaščita kože

Tokoferil acetat

TOCOPHERYL ACETATE

Antioksidant

Antioksidativna zaščita

Eterično olje čajevca

MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL

Naravno eterično olje

Aromaterapevtsko
delovanje

Mešanica vitaminov A, C in E

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM
ASCORBATE, TOCOPHERYL ACETATE, RETINOL

Aktivan učinkovina, vitamini Antioksidativna zaščita

OPIS IZDELKA:
Maslo za telo je mešanica različnih kakovostnih rastlinskih masel, ki so bogata s stearinsko in oleinsko
kislino, ki ju najdemo tako v karitejevem kot mangovem maslu. Obe masli vsebujeta tudi visok delež
neumiljivih snovi in vitamina E. S slednjim je zlasti bogato karitejevo maslo. Jojbin vosek in sončnično
olje bosta poskrbela za boljši nanos na kožo ter mešanici dodala še nekaj več hranljivih snovi
Za popoln dodatek pa s svojim antioksidativnim in izrednim protimikrobnim delovanjem, poskrbi še
eterično olje čajevca (Melaleuca alternifolia).
Skupaj z izbranimi surovinami ima izdelek nekoliko medicinski vendar še vedno prijetno domač vonj.
OCENA IZDELKA:
Izdelek BIO MASLO ZA TELO, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak
kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT:
Melani Kovač

OCENJEVALEC:
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.

