
NEKAJ MALEGA O KOZMETIČNIH IZDELKIH 

Kozmetični izdelki in izdelki za osebno higieno velikokrat vsebujejo sestavine, ki so nevarne za okolje. Izdelki, kot so lak 
za nohte, barva za lase, razni antiperspiranti in celo šminke, vsebujejo sintetične barve in so narejeni iz voskov na 
osnovi nafte, ki škodijo zdravju. Vseh izdelkov ne moremo izpustiti iz vsakdanje rabe, pomembno pa je, da se zavedamo, 
da se pri njihovi proizvodnji uporabljajo kemikalije, ki so okolju škodljive, in ko je le mogoče, poiščemo okolju ter zdravju 
prijaznejšo alternativo. 

1) KUPUJTE MANJ IN USTREZNO LOČUJTE 

 Pred vsakim nakupom se vprašajte, ali izdelek zares potrebujete. 

 Izdelke pravilno shranjujte (stran od sončne svetlobe, naj bodo pokrovčki zatesnjeni ipd.). 

 Prazne embalaže in izdelke oddajte v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov. 

2) IZDELAJTE SVOJO KOZMETIKO 

Namesto uporabe antiperspiranta poskusite z izdelavo naravnega dezodoranta. Za izdelavo potrebujete le 4 sestavine: 
20 g sode bikarbone, 20 g koruznega škroba, 30 g kokosovega olja (v trdnem stanju) in kapljico ali dve bio eteričnega 
olja (ki sega lahko uporablja tudi na koži). Najprej združite suhe sestavine, sodo bikarbono in koruzni škrob, ter dodajte 
kokosovo olje ter dobro premešajte, na koncu dodajte še bio eterično olje, premešajte in shranite v embalažo, ki ste jo 
ponovno uporabili, na primer od porabljene kreme. 

3) KUPUJTE ALTERNATIVNO 

Danes je mogoče kupiti tudi organsko kozmetiko, proizvedeno po načelih pravične trgovine, ki je biološko razgradljiva. 
Preglejte ponudbo na spletu ali v trgovini povprašajte po izdelkih, ki so opremljeni s simboli pravične trgovine, 
netestirano na živalih ipd … 

4) NEKAJ MEDNARODNIH SIMBOLOV, NA KATERE BODITE POZORNI PRI NAKUPOVANJU KOZMETIKE 
 

 
SOIL ASSOCIATION - Označuje izdelke, ki imajo najmanj 95 
odstotkov naravno pridelanih sestavin, so pridobljeni in 
proizvedeni z uporabo trajnostnih, ekološko pridelanih sestavin 
in niso preizkušenih na živalih. So brez surovih kemikalij, 
nanodelcev, parabenov, sintetičnih barvil in umetnih dišav. 
 

 
LEAPING BUNNY – Simbol jamči, da kozmetika ni bila testirana 
na živalih. 
 

 
VEGAN SOCIETY – Simbol jamči, da med sestavinami, kot tudi 
med samo proizvodnjo, ni živalskih ekstraktov ali živalskih 
stranskih proizvodov in da izdelek ni bil testiran na živalih. 
 

 
FAIRTRADE – Označuje izdelke, pri katerih so bile sestavine 
kupljene po pravičnih cenah in proizvedene v delovnih 
razmerah, primernih človeku. 
 

 

ECOCERT ORGANIC COSMETICS – Označuje izdelke, pri katerih 
je najmanj 95 odstotkov vseh sestavin rastlinskih in najmanj 10 
odstotkov vseh sestavin iz ekološkega kmetovanja. 

ECOCERT NATURAL COSMETICS – Označuje izdelke, pri katerih 
je najmanj 50 odstotkov vseh sestavin rastlinskih in najmanj 5 
odstotkov vseh sestavin iz ekološkega kmetovanja. 
 

 
NARAVNA KOZMETIKA – Skladno z zahtevami standarda 
vsebujejo certificirani naravni kozmetični izdelki najmanj 95 
odstotkov naravnih sestavin, pri čemer lahko proizvajalec 
kozmetičnih proizvodov dodatno uporabi do največ 5 odstotkov 
sintetičnih sestavin, katerih nabor je omejen in predpisan s 
standardom. Delež naravnih sestavin iz certificirane ekološke 
pridelave ni določen, je pa zaželeno, da proizvajalci v 
proizvodnjo vključijo čim več teh sestavin. 
 

 
EKOLOŠKA KOZMETIKA – Skladno z zahtevami standarda 
vsebujejo certificirani ekološki kozmetični izdelki najmanj 95 
odstotkov naravnih sestavin, od katerih mora najmanj 95 
odstotkov sestavin kmetijskega porekla izhajati iz certificirane 
ekološke pridelave in največ 5 odstotkov sestavin sintetičnega 
izvora, katerih nabor je omejen in predpisan s standardom. Prav 
tako je s standardom določen tudi minimalni delež ekoloških 
sestavin v končnem kozmetičnem proizvodu. 


