AZ ARANYHÁZ LEVENDULAOLAJ
TERMÉKINFORMÁCIÓS DOKUMENTUMA
A 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 5. §-a alapján

5. § (1) A forgalomba hozatalért felelős személy:
Zátonyi Szilárd ügyvezető
cím:
9024 GYŐR, Galamb u. 11.
tel.:
20/208 53 20
e-mail:
info@aranyhazlevendula.hu

a)
Az ARANYHÁZ levendulaolaj-kompozíció kétféle levendulaolajból kerül
összeállításra. A pontos összetétel:
25% francia levendula (Lavandula angustifolia) illóolaja (aetheroleum lavandulae)
75% angol levendula (Lavandula latifolia) illóolaja
VTSZ szám: 3301-23-1000
Az ARANYHÁZ levendulaolaj ezen felül sem oldószert, sem tartósítószert,
állományjavítót, színezéket, semmilyen más anyagot, adalékot nem tartalmaz.
A levendulaolajok származási helye, és szállítója:
KOMPOZÍCIÓ KFT
2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 1.
Tel./fax.: 23/319-115
e-mail: kompoziciohh@t-online.hu
b) Az alapanyagok fizikai, kémiai és mikrobiológiai jellemzői:
francia levendulaolaj (Ph.Hg.VIII.)
Szín:
halványsárga, tiszta folyadék
Illat, íz:
jellegzetes, minden idegen szagtól, íztől mentes
o
Sűrűség (20 C-on): D (20o/20) 0,892
Törésmutató:
n (20o/D) 1,4604
Optikai forgató képesség: @o (20o/D) -6,4 o
Savszám:
0,8
GC vizsgálat:
Linalil-acetát tartalom:
39,0%
Linalool-tartalom:
26,0%
1,8-cineol – tartalom:
2,0%
Kámfor-tartalom:
1,1%
Limonén-tartalom
1,0%
Minősítés:
a követelményeknek megfelel
A méréstechnikai jegyzőkönyv száma: No.6810
A mérést végző személy: Lellei Gábor okl. vegyészmérnök
A mérés helyszíne: KOMPOZÍCIÓ KFT, Herceghalom
Az ellenőrzés a Ph.Hg.VIII. előírás szerint történt.
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angol levendulaolaj (MSZ 9254)
Szín:
halványsárga, tiszta folyadék
Illat, íz:
jellegzetes, minden idegen szagtól, íztől mentes
Sűrűség (20oC-on): D (20o/20) 0,8968
Törésmutató:
n (20o/D) 1,4598
Optikai forgató képesség: @o (20o/D) -4,9 o
Lobbanáspont:
73 oC
GC vizsgálat:
Linalil-acetát tartalom:
22,3 tf%
Linalool-tartalom:
24,9 tf%
Minősítés:
a követelményeknek megfelel
A méréstechnikai jegyzőkönyv száma: No.6722
A mérést végző személy: Lellei Gábor okl. vegyészmérnök
A mérés helyszíne: KOMPOZÍCIÓ KFT, Herceghalom
Az ellenőrzés a MSZ 9254. előírás szerint történt.
c) Az ARANYHÁZ levendulaolaj előállítása a két alapanyag fizikai elegyítésével
(összekeverésével) és 12 ml-es üvegcsékbe való kiszerelésével történik.
d) toxikológiai értékelés: mellékletként csatolva!
e) toxikológus adatai: mellékletként csatolva
f) A levendulaolaj emberi egészségre gyakorolt nem kívánatos hatásai:
1. Csak külsőleg használható.
2. Érzékeny bőrű egyéneknél a bőrre került olaj bőrpírt, esetleg bőrszárazságot okozhat.
3. Asztmára hajlamos egyéneknél fokozhatja az allergiás reakciókat.
4. Szembe, nyálkahártyára, sérült bőrfelületre kerülve csípő, égő
érzést okozhat, ennek bekövetkeztét el kell kerülni.
5. Kisgyermekek kezébe ne kerüljön.
g) A natúr levendulaolaj használata évszázadokra tekint vissza. Nem új, újonnan
előállított és ismeretlen termékről van szó. A levendulaolaj több évszázados,
általánosan ismert hatásai kísérleti igazolást, laboratóriumi ellenőrzést és
bevizsgálást nem igényelnek. A hatások igazolása tehát nem indokolt.
h) A felhasználás jellegéből adódóan a levendulaolaj használata nem igényeli
állatkísérletek végzését, az állatokra kifejtett hatás eredményéből következtetett
emberi alkalmazhatóságának alátámasztására.

(2) Az ARANYHÁZ levendulaolaj csak kizárólag Győrben kerül előállításra. Az előállítás
helyszíne a vállalkozás telephelye: 9026 GYŐR, Rónay Jácint u. 2/B
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(3) A Termékinformációs dokumentum elérhető:
Zátonyi Szilárd
cím:
9024 GYŐR, Galamb u. 11.
Tel.:
96/413 628
Mobil.:
20/208 53 20
Honlap: www.aranyhazlevendula.hu
Cím:
Tel.:
Mobil:

Zátonyi Zsigmond
9022 GYŐR, Móricz Zsigmond rakpart 8.
96/311 989
30/9 693 913
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