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IZDELEK I M U N I S ,  a r o m a t e r a p e v t s k a  m e š a n i c a

ŠT. CERTIFIKATA 0119

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

TIP IZDELKA 100% naravna aromaterapevtska mešanica

VOLUMEN 10 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

MCT olje CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Frakcija naravnega olja Nega kože

Eterično olje cedre CEDRUS ATLANTICA BARK OIL Naravno eterično olje

Eterično olje sivke LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL Naravno eterično olje

Eterično olje bosvelije BOSWELLIA CARTERII GUM OIL Naravno eterično olje

Eterično olje bora PINUS SYLVESTRIS LEAF OIL Naravno eterično olje

Eterično olje melise MELISSA OFFICINALIS LEAF OIL Naravno eterično olje

Etrerično olje nemške kemlice CHAMOMILLA RECUTITA OIL Naravno eterično olje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Atioksidant Antioksidativna zaščita
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MNENJE AROMATERAPEVTA:

- Eterično olje melise (Melissa officinalis leaf) 
- Eterično olje nemške kamilice (Chamomilla recutita) 
- Eterično olje sivke (Lavandula angustifolia)
- Eterično olje bora (Pinus sylvestris leaf)
- Eterično olje bovelije (Bosvellia carterii gum) 
- Eterično olje cedre (Cedrus atlantica bark) 

Imunis je naravna aromaterapevtska mešanica pripravljena z namenom, da nas ščiti pred zunanjimi
vplivi ter hkrati podpira naš imunski sistem. Čudovit izbor eteričnih olj, še posebej v jesensko zimskem
času. Nepogrešljiv pa je lahko tudi poleti, v sezoni dopustov, saj učinkovito blaži in odpravlja razna
vnetja. 
Eterično olje melise slovi po svojem svežem, zeliščnem vonju, s pridihom limone. Slovi po svojem
protivirusnem  delovanju,  pogosto  se  uporablja  kot  blago  pomirjevalno,  spazmolitično  in
antibakterijsko sredstvo. 
Eterično olje nemške (prave) kamilice ima svojo značilno modro barvo in izrazit sladek, zeliščno cvetni
vonj. Glavne sestavine so med drugim bisabolol, ki daje kamilici protivnetno delovanje, farnesol, ki
ima protibakterijske in antimikrobnmimi učinke, azulen s protivnetnim delovanjem, tujanol, ki krepi
imunski sistem,… Na splošno torej deluje močno protivnetno.
Eterično olje sivke je zaradi svoje kompleksne sestave znana po svojem širokem spektru delovanja.
Ima protivnetne, protiglivične, antiseptične, antibakterijske, protimikrobne lastnosti.
Eterično olje bora je znano po svoji močni, sveži, balzamični, sladki aromi.  Pravzaprav edinstven vonj
po iglavcih.  Deluje  poživljajoče in  osvežujoče.  Spodbuja  cirkulacijo  in  deluje  protivnetno ter  lajša
prehladna obolenja. Prevladujoči monoterpenski ogljikovodiki bodo poskrbeli tudi za zgornja dihala.
Eterično  olje  bosvelije  deluje  protivnetno,  protivirusno,  protimikrobno.  Glavne  sestavine  tega
eteričnega olja so alfa pinen zaradi česar ima olje protivnetno in protibakterijsko delovanje, bornil
acetat z znamimi pomirjujočimi učinki, linalool zaradi česar ima protivnetno in analgetično delovanje,
…Raziskave kažejo, da lahko čisti lipide v krvi in deluje kot naravni antioksidant. Ščiti srce in jetra ter
blaži vnetne procese v telesu.
Eterično olje atlaške cedre ima zelo toplo, balzamično, zeliščno aromo. Spodbuja pretok limfe, deluje
kot dekongestiv v času bolezni in pomaga pri lajšanju simptomov kašlja in prehlada, lajša težave pri
okužbah sečil.
Menim, da se eterična olja v aromaterapevtski mešanici odlično povezujejo in nadgrajujejo ter dajejo
odlične rezulate, ko to potrebujemo. 

Teja Kadunc, certificirana aromaterapevtka 
Aromavita Botanicals 

OCENA IZDELKA:

Izdelek IMUNIS, aromaterapevtska mešanica, ustreza vsem strogim zahtevam standarda Aromacert®, 
zato se mu dodeli znak kakovosti Aromacert Essence®.



AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Teja Kadunc 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.


