
APIDONUM Classic Olive
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.

Proizvajalec:

APITIM spletna prodaja d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana

Datum izdaje certifikata:  22.07.2021

Številka certifikata: №0502



IZDELEK A P I D O N U M  C l a s s i c  O l i v e

ŠT. CERTIFIKATA 0502

PROIZVAJALEC APITIM spletna prodaja d.o.o.

TIP IZDELKA Naravna krema

VOLUMEN 50 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 Topilo hidrofilnih učinkovi

Olivno olje OLEA EUROPAEA FRUIT OIL Naravna maščoba Nega in zaščita kože

Čebelji vosek CERA ALBA Naraven vosek

Naravni konzervans Protimikrobna snov

Izoamil lavrat ISOAMYL LAURATE Emolient Zaščita kože

Gliceril stearat GLYCERYL STEARATE Emulgator in emolient

Gliceril stearat citrat GLYCERYL STEARATE CITRATE Emulgator in emolient

Cetearilni alkohol CETEARYL ALCOHOL Stabilizator, emolient

Karitejevo maslo BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER Naravna maščoba Nega in zaščita kože

PROPOLIS EXTRACT, ISOAMYL LAURATE Zaščita kože

Glicerin GLYCERIN Vlažilec Vlaženje kože

Gliceril kaprilat GLYCERYL CAPRYLATE Emulgator in emolient 

Med MEL Vlažilec Vlaženje kože

Topilo hidrofilnih 
učinkovin

Zaščita kože, 
zgoščevanje izdelka

GLYCERIN, AQUA, SODIUM ANISATE, SODIUM 
LEVULINATE

Protimikrobno 
delovanje

Zaščita kože in 
emulgiranje

Zaščita kože in 
emulgiranje

Zaščita kože in 
stabilizator emulzije

Ekstrakt propolisa v izoamil 
lavratu

Aktivna učinkovina, naravni 
ekstrakt

Zaščita kože in 
emulgiranje



OCENA IZDELKA:

Naravna krema Classic olive je bogata mešanica naravnih maščob v kombinaciji s čebeljimi proizvodi
in eteričnim oljem limonske trave, ki kremo dodatno obogatijo s hranili in krepili za kožo. 
Olivno olje ima dolgo tradicijo uporabe v naravni kozmetiki. Je bogato z oleinsko kislino, vsebuje visok
delež neuminljivih snovi zlasti skvalena, ki delujejo antioksidativno in prispeva k vlažnosti kože. Krema
je lepo dopolnjena s karitejevim maslom ter čebeljim voskom, ki poskrbita za dodatno zadrževanje
vlažnosti v povrhnjici.  Dodatek medu in propolisa koži  vračata naravno odpornost in preprečujeta
vnetja, kar lepo zaokroži še dodatek eteričnega olja limonske trave (Cymbopogon flexuosus).
Eterično  olje  limonske  trave  vsebuje  citral,  kombinacijo  dveh  aldehidov  neral  in  geranial,  ki
pomembno prispevata k protiglivičnim, protibakterijskim in tudi  protivnetnim lastnostim limonske
trave. Citral nas sprošča in deluje antidepresivno, zato nam eterično olje limonske trave pomaga pri
različnih stresnih stanjih. Vonj kreme je prijeten in svež.

Izdelek Apidonum Classic Olive ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak 
kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT: OCENJEVALEC:
Irena Nagode Homar Luka Wechtersbach

Sestavina Inci Namen Delovanje

Tokoferil acetat TOCOPHERYL ACETATE Antioksidant Antioksidativna zaščita

Ksantan gumi XANTHAN GUM Naravni polisaharid

Eterično olje limonske trave CYMBOPOGON FLEXUOSUS OIL Naravno eterično olje

Citronska kislina CITRIC ACID

Zaščita kože, stabilizacija 
emulzije

Aromaterapevtsko 
delovanje

Sredstvo za uravnavanje 
kislosti

Uravnavanje kislosti 
izdelka



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.


