Dokazujemo odlicnost

NARAVNA in BIO
KOZMETIKA, ČISTILA
IN DIŠAVNE SNOVI

Občuti nežnost narave
Zakaj certificirani kozmetični izdelki, čistila in dišavne
snovi?
Certificirani kozmetični izdelki, čistila in dišavne snovi:
 ne vsebujejo parabenov,
 ne vsebujejo sintetičnih dišav in barvil,
 ne vsebujejo sestavin pridobljenih v petrokemični
industriji,
 ne vsebujejo etoksiliranih sestavin,
 ne vsebujejo silikona,
 ne vsebujejo formaldehida,
 ne vsebujejo klorovih derivatov,
 ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov.

Naravna kozmetika z BIO
sestavinami

Koraki v postopku
certificiranja

Za pridobitev certifikata za naravno kozmetiko z ekološkimi
sestavinami, mora kozmetični izdelek vsebovati najmanj 1 %
certificiranih ekoloških sestavin. Zaželjeno pa je, da izdelek vsebuje
čim več takšnih sestavin.

 Certifikacijski organ posreduje
kandidatom za certificiranje vse potrebne
informacije o postopku.
 Kandidat izpolni prijavo.
 Sledi podpis pogodbe.

BIO kozmetika

 Izvede se kontrola pri stranki.
 Pogovor s kontrolorjem in dogovor o
odpravi morebitnih neskladij.

Za pridobitev certifikata za BIO kozmetiko mora kozmetični
izdelek vsebovati vsaj 95 % certificiranih ekoloških sestavin.

 Pregled dokumentacije o izvedeni
kontroli in izdelava poročila.

V certificiranem kozmetičnem izdelku mora biti najmanj 95 %
sestavin naravnega izvora. Prepovedana je uporaba ionizirajočega
sevanja, prav tako je prepovedano preizkušanje kozmetičnih
izdelkov na živalih. Certificirani kozmetični izdelki vsebujejo
popolnoma neškodljive in naravne snovi ter so okolju prijaznejši
kot konvencionalni kozmetični izdelki.

 Odločitev o izdaji ali neizdaji certifikata.

Zakaj izbrati Inštitut KON-CERT Maribor?
 Smo vodilni certifikacijski organ v Sloveniji na
področju ekološke pridelave in predelave kmetijskih
pridelkov in živil.
 Imamo bogate večletne izkušnje.
 Smo ekipa izkušenih strokovnjakov.

 Zagotavljamo celovito ponudbo in individualen
pristop.
 Smo nepristranski in dosledni.
 Letno nam zaupa več kot 5.400 strank iz vse Slovenije.
 Podelili smo že več kot 30.000 certifikatov.

Na osnovi zasebnega standarda Inštituta KON-CERT
Maribor© vam ponujamo možnost pridobitve certifikata za:
 Naravno kozmetiko z BIO sestavinami
 BIO kozmetiko
 Naravno kozmetiko
 BIO čistila
 BIO dišavne snovi

Kaj pridobite s certifikatom za
kozmetične proizvode, čistila
in dišavne snovi?
 Večje zaupanje potrošnikov, ki iščejo naravne, bio izdelke.
 Zagotovilo potrošnikom, da gre za proizvode višje kakovosti.
 Večje zanimanje potrošnikov za vaše izdelke.
 Nove priložnosti na trgu.

Inštitut za kontrolo in certifikacijo
v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Tel.: +386 (0)2 228 49 52
Fax: +386 (0)2 251 94 82
info@kon-cert.si
www.kon-cert.si

