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IZDELEK N a r a v n o  m i l o  z a  i n ti m n o  n e g o

ŠT. CERTIFIKATA 0714

PROIZVAJALEC Mindtrade d.o.o.

TIP IZDELKA Naravno milo za intimno nego

VOLUMEN 300 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

Citronska kislina CITRIC ACID 

Natrijev benzoat SODIUM BENZOATE Protimikrobno sredstvo

Izvleček ognjiča CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT Nega in obnova kože

Izvleček kamilice CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT

Eterično olje grenivke CITRUS PARADISI PEEL OIL Naravno eterično olje

Izvleček nepozebnika HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT

Ekstrakt gozdnega slezenovca MALVA SYLVESTRIS EXTRACT Nega in zaščita kože

Eterično olje sivke LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL Naravno eterično olje

Topilo vodotopnih 
učinkovin

Topilo vodotopnih 
učinkovin

Emulgiranje, zaščita 
kože

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje  
viskoznosti

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti 

Uravnavanje kislosti 
izdelka 

Protimikrobno 
delovanje

Aktivna učinkovina, naravni 
izvleček

Aktivna učinkovina, naravni 
izvleček

Nega kože in 
protivnetno delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aktivna učinkovina, naravni 
izvleček

Nega kože in 
protivnetno delovanje

Aktivna učinkovina, anravni 
izvleček

Aromaterapevtsko 
delovanje



OPIS IZDELKA:

V intimnem milu so naravni izvlečki, ki se že tradicionalno uporabljajo za nego in regeneracijo kože in
sluznice kot sta izvleček ognjiča  (Calendula officinalis) in kamilice  (Matricaria chamomilla).  Izbrana
eterična  olja  so  antioksidanti  in  imajo  protibakterijsko  delovanje.  Eterični  olji  sivke  (Lavandula
angustifolia) in  čajevca  (Melaleuca  alternifolia) imata  poleg  tega  še  protivnetno  in  protiglivično
delovanje, eterično olje čajevca pa tudi protivirusno delovanje, zato bo mešanica v izdelku delovala
kot  nežen  antiseptik  ter  pomagala  kot  preventiva  pri  različnih  infekcijah.  Tudi  tradicionalno  se
omenjena eterična olja uporabljajo za dezinfekcijo in pomoč pri infekcijah, predvsem bakterijskih,
vendar  ima  že  eterično  olje  čajevca   mnogo  širši  spekter  uporabe.  Eterično  olje  sivke  se  v
aromaterapiji pogosto uporablja pri vneti koži, čajevca pa pri iritirani koži. Eterično olje grenivke ima
izmed vseh treh izbranih olj najvišjo vsebnost limonena, ki je znan pospeševalec prehodnosti skozi
kožo
V vonju mešanice prevladujejo srednje do visoke note cvetnega, svežega in manj medicinskega vonja.

OCENA IZDELKA:

Izdelek NARAVNO MILO ZA INTIMNO NEGO, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu
dodeli znak kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač Luka Wechtersbach

Sestavina Inci Namen Delovanje

Eterično olje čajevca MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL Naravno eterično olje

Beta karoten BETA CAROTENE Aktivna učinkovina

Izvleček propolisa PROPOLIS EXTRACT Nega in zaščita kože

Aromaterapevtsko 
delovanje

Antioksidativno 
delovanje

Aktivna učinkovina, naravni 
izvleček



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.


