
BIO gel za tuširanje
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.
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IZDELEK B I O  g e l  z a  t u š i r a n j e

ŠT. CERTIFIKATA 0714

PROIZVAJALEC Mindtrade d.o.o.

TIP IZDELKA Naravni gel za tuširanje

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

Kokosov glukozid COCO-GLUCOSIDE Površinsko aktivna snov Nežno čiščenje

Natrijev koko sulfat SODIUM COCO-SULFATE Površinsko aktivna snov Nežno čiščenje

Gliceril oleat GLYCERYL OLEATE Emulgator, emolient

Natrijev klorid SODIUM CHLORIDE Sredstvo za uravnavanje visk

Hidrolizirani proteini svile HYDROLYZED WHEAT PROTEIN Aktivna učinkovina Nega in zaščita kože

Citronska kislina CITRIC ACID Sredstvo za uravnavanje kislos

Natrijev benzoat SODIUM BENZOATE Protimikrobno sredstvo

Eterično olje sibirske jelke ABIES SIBIRICA OIL Naravno eterično olje

Eterično olje rožmarina ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje limonske trave CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL Naravno eterično olje

Eterično olje kitajskega cimeta CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje čajevca MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL Naravno eterično olje

Topilo vodotopnih 
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Topilo vodotopnih 
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Uravnavanje  
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Uravnavanje kislosti 
izdelka 

Protimikrobno 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje



OPIS IZDELKA:

Vsa eterična olja  uporabljena v  gelu  za  tuširanje  so antioksidanti in  imajo  odlično protimikrobno
delovanje, kar je dobra izbira za tovrstni izdelek. Poleg tega imajo eterična olja rožmarina (Rosmarinus
officinalis), limonske trave (Cymbopogon flexuosus) in čajevca (Melaleuca alternifolia) še protivnetno
delovanje. Eterično olje kitajskega cimeta (Cinnamomum cassia) ima sicer lep vonj in izredno močno
protimikrobno in antioksidativno delovanje, ampak tudi enako močno lahko draži kožo, zato je treba
biti izredno pozoren na velikost uporabljene koncentracije ter morebitne kontraidikacije.  0.05% je
maksimalna priporočljiva meja za uporabo omenjenega eteričnega olja na koži.
Vonj gela je prijeten, sladkast in svež. Predvsem prevladujejta srednja in visoka nota.

OCENA IZDELKA:

Izdelek BIO GEL ZA TUŠIRANJE, 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.


