
Hidrolat smilja
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT ESSENCE®.

Proizvajalec:

Favn d.o.o., Adamičeva 51, 1290 Grosuplje

Datum izdaje certifikata: 29.01.2021

Številka certifikata: №0103



IZDELEK H i d r o l a t  s m i l j a

ŠT. CERTIFIKATA 0103

PROIZVAJALEC FAVN d.o.o., Adamičeva 51, 1290 Grosuplje

TIP IZDELKA 100% naravni hidrolat..

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:

MNENJE AROMATERAPEVTA:

Hidrolata smilja  (Helichrysum italicum)  poznan tudi kot suhocvetnica ali immortelle, je pridobljen s
parno destilacijo svežih cvetov smilja .Tradicionalno se ga uporablja za nego suhe, zrele in nagubane
kože.  Ima  protivnetno delovanje  in  regenerira  kožo,  med drugim vsebuje  monoterpenski  alkohol
linalol,  ki  je zelo dobro raziskana kemijska spojina in ima dokazano protimikrobno, protivnetno in
antioksidativno delovanje. Zato se ga uporablja tudi pri koži z razširjenimi kapilarami, ki je nagnjena k
rdečici. Prav tako bo deloval regenerativno v primeru prekomerne izpostavitve soncu. 
Hidraolat smilja prav tako ugodno kot na kožo deluje tudi na našo čustveno plat. Saj prizemljuje naša
čustva in nam daje občutek varnosti, domačnosti.
Njegov vonj je medeno slamnat in obstojen.

Irena Nagode Homar, certificirana aromaterapevtka

Sestavina Inci Namen Delovanje

Hidrolat vrtnice ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, Naraven hidrolat Aromaterapevtsko 
delovanje, vlaženje



OCENA IZDELKA:

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

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Irena Nagode Homar 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.


