
BIO VANILIJA 5% 

v bio jojobi
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE

IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT ESSENCE®.

Proizvajalec:

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

Datum izdaje certifikata: 15.08.2021

Številka certifikata: №0120



IZDELEK B I O  V A N I L I J A  5 %  v  b i o  j o j o b i

ŠT. CERTIFIKATA 0120

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

TIP IZDELKA 100% naravna 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

Jojobin Vosek
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL 

topilo

Ekstrakt Vanilije CO2 VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT dišava

Osnovno olje za 
ekstrakt, nega kože
Aromaterapevtsko 
delovanje



MNENJE AROMATERAPEVTA:

- CO2 ekstrakt vanilije

Izdelek  je  primeren za uporabo v  aromaterapevtske namene,  kot  dodatek kozmetičnim izdelkom,
kopelim, parfumom. Glavna sestavina naravnega ekstrakta je vanilin, ki  ekstraktu daje tudi njegov
tipičen vonj, ki močno spominja na sveže odprt strok vanilije. Ima izrazito spodnjo noto.
V aromaterapevtskih pripravkih se uporablja kot dodatek masažnim oljem za sprostitev nervoze in
stresa, deluje kot afrodizijak in blažilec močnih čustev.

Irena Nagode Homar, certificirana aromaterapevtka 

OCENA IZDELKA:

Izdelek BIO VANILIJA 5% v bio jojobi, 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.


