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IZDELEK M A G E A  H O T

ŠT. CERTIFIKATA 1002

PROIZVAJALEC Enisa Brizani s.p.

TIP IZDELKA Naravna terapevtska emulzija za telo

VOLUMEN 100 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

Magnezijev klorid heksahidrat MAGNESIUM CHLORIDE Aktivna učinkovina Sprošča

Voda AQUA Topilo vodotopnih sestavin

Kokosovo olje COCOS NUCIFERA SEED BUTTER Naravno rastlinsko olje Nega in zaščita kože

Gliceril stearat citrat GLYCERYL STEARATE CITRATE Emulgator in emolient Emulgator in emolient 

Et. olje rožmarina ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL Naravno eterično olje

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Cetearilni alkohol CETEARYL ALCOHOL

Koruzni škrob ZEA MAYS STARCH

Čebelji vosek CERA ALBA

Grelna komponenta VANILLYL BUTYL ETHER Aktivna učinkovina Greje in sprošča

Ekstrakt čilija Aktivna učinkovina Grelni učinek

Et. olje nageljnovih žbic EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD OIL Naravno eterično olje

Et. olje bora PINUS SYLVESTRIS LEAF OIL Naravno eterično olje

Ksantan gumi XANTHAN GUM Naravni polisaharid

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Natrijev hidroksid SODIUM HYDROXIDE

Topilo vodotopnih 
sestavin

Aromaterapevtsko 
delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti 
in zaščita kože

Sredstvo za uravnavanje 
viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti 
izdelka

Naravni vosek, sredstvo za 
uravnavanje viskoznosti

Uravnavanje viskoznosti 
in zaščita kože

CAPSICUM FRUTESCENS FRUIT EXTRACT, 
VEGETABLE

Aromaterapevtsko 
delovanje

Aromaterapevtsko 
delovanje

Zaščita kože, stabilizacija 
emulzije

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

Uravnavanje kislosti 
izdelka



MNENJE AROMATERAPEVTA:

V tej mešanici, ki je namenjena negi mišic ob naporu, utrujenosti in povečani telesni aktivnosti, se
nahajajo eterična olja rožmarina, rdečega bora in nageljnove žbice, ki imajo dokazano protivnetno
delovanje.  Tradicionalno  se  eterično  olje  nageljnovih  žbic,  rožmarina  kt  cineol  in  rdečega  bora
uporabljajo  za  spodbuditev  cirkulacije,  ter  eterično  olje  bora  za  detoksikacijo.  Vsa  uporabljena
eterična olja se tradicionalno uporabljajo za pomoč pri različnih bolečinah mišic, zato so dobra izbira
za ta namen.

V sestavi mešanice eteričnih olj prevladujeta 1,8 cineol (rožmarin), eugenol (nageljnove žbice) in alfa-
pinen ter ostali monoterpenski ogljikovodiki (vsa eterična olja v mešanici razen nageljnovih žbic). Če
se  skoncentiriamo  samo na  te  tri  komponente,  bomo  hitro  opazili  njihovo  sinergijo  pri  različnih
delovanjih kot so protibolečinsko, protivnetno in antioksidativno. 

Pri formuliranju izdelkov je dobro poznati in vzeti v obzir, da imata tako 1,8 cineol, kot eugenol v
nageljnovih žbicah, pomembne varnostne omejitve in kontraindikacije.

V vonju mešanice prevladujejo srednje in visoke note.

Melani Kovač, certificirana aromaterapevtka
Aromainštitut - Inštitut za izobraževanje, razvoj in promocijo aromaterapije 

OCENA IZDELKA:

Izdelek MAGEA HOT ustreza vsem strogim zahtevam standarda Aromacert®, zato se mu dodeli znak
kakovosti Aromacert Essence®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Melani Kovač 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  upo-
rabnika, 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.


