
Pogosto zastavljena 
vprašanja ...
... in odgovori za blagovno znamko Naif.

V: Med sestavo navajate tudi parfume. Gre za sintetične parfume?
O: Blagovna znamka Naïf uporablja sintetične parfume brez alergenov. Morda ste ob tej 

informaciji zavzdihnili: »O, ne ...« A vedeti morate, da je pri sintetičnih parfumih v primerjavi z 
naravnimi parfumi (eteričnimi olji) zelo majhna možnost za pojav alergijske reakcije.

V:  Ali so Naïf produkti »cruelty free« - proizvedeni brez krutosti do živali?
O:  Seveda! Naïf produkti so 100% »cruelty free«, ustvarjeni brez krutosti do živali. Od leta 2009 

je v EU prepovedano testiranje kozmetičnih sestavin na živalih.

V: Ali so Naïf produkti veganski?
O: Vsekakor! Naïf kozmetika je veganska in ne vsebuje sestavin živalskega izvora.

V: Ali so Naïf produkti brez glutena?
O: Res je! Vsi Naïf negovalni izdelki so brez glutena. V procesu hidrolize pšeničnih beljakovin se 

gluten izloči.

V: Ali kateri od izdelkov vsebuje olje iz oreščkov?
O: Olje iz oreščkov vsebujejo naslednji izdelki iz linije otroške kozmetike: losjon za telo, krema 

proti vnetju ritke za otroško kožo in olje.

V:  Ali so Naïf kozmetični izdelki varni za uporabo?
O:  Povsem varni, če jih uporabljamo v skladu s priporočenim namenom uporabe. Vsi izdelki so 

dermatološko testirani in testirani za ugotavljanje prisotnosti alergenov. Vsaka koža je 
drugačna in vsaka koža potrebuje drugačno nego in lahko tudi odreagira drugače. Svetujemo 
vam, da vsak nov kozmetični izdelek, ki ga uporabljate prvič, preizkusite na majhnem predelu 
kože. V primeru alergijske reakcije ali drugih neželenih učinkov nemudoma prenehajte z 
uporabo in se obrnite na vašega zdravnika.



V:  Komu je kozmetika Naïf namenjena?
O:  Naïf linija za dojenčke in otroke je bila ustvarjena posebej za občutljivo, nežno otroško kožo. 

Seveda pa lahko izdelke Naïf koristi čisto vsak. Primerna je za nosečnice, mame in doječe 
mame, očete, za nego kože za vse družinske člane in za vsak tip kože.

V:  Ali dojenčkova koža sploh potrebuje negovalne kozmetične izdelke?
O:  Dojenčkova koža v principu potrebuje zelo malo negovalnih preparatov za kožo, zato pa je 

toliko bolj pomembno, da skrbno izberemo kakovostne in varne izdelke, ki so primerni za 
negovanje nežne in občutljive dojenčkove kože. Naïf negovalna kozmetika za dojenčke 
zagotavlja otrokom prijazno in varno sestavo in tako omogoča naraven zaščitni sloj za 
občutljivo kožo, zlasti za tisto, ki se z negovalnimi izdelki srečuje prvič.

V:  Kateri izdelki so torej primerni za novorojenčke in dojenčke?
O:  Vse izdelki Naïf iz linije za otroke so primerni za uporabo že od dojenčkovega rojstva naprej. 

Pri dojenčkovi koži ni potrebna pretirana uporaba negovalne kozmetike, zato vam svetujemo, 
da za začetek izberete negovalne izdelke za čas kopanja, torej izdelke kot so olje za kopanje 
dojenčka, hranilni šampon za lase in na primer pomirjevalno olje ali losjon za telo za 
blagodejno masažo dojenčka. Izredno priljubljeni v prvem obdobju z dojenčkom so tudi 
izdelki kot so zaščitna negovalna krema za obraz, otroški vlažilni robčki in sončna krema za 
zaščito pred soncem v primeru izpostavljenosti soncu. Svetujemo pa vam, da majhni otroci 
niso pretirano izpostavljeni soncu in da izdelke, ki jih uporabljate prvič, preizkusite na 
majhnem predelu dojenčkove kože. V primeru alergijske reakcije ali drugih neželenih učinkih 
nemudoma prenehajte z uporabo in se obrnite na vašega zdravnika.

V:  So Naïf izdelki 100% naravni?
O:  Skoraj 100% naravni. Samo parfumi so sintetični. To sintetično sestavino so ustvarjalci 

blagovne znamke Naïf uporabili namenoma, saj je pri uporabi sintetičnih parfumov v 
primerjavi z naravnimi parfumi (eteričnimi olji) zelo majhna možnost za pojav alergijske 
reakcije.

V:  Ali so Naïf izdelki primerni za uporabo v času nosečnosti in dojenja?
O:  Seveda! Naïf ne bi bil Naïf, če to ne bi bilo mogoče. Naïf izdelki so primerni za uporabo tako v 

času nosečnosti, kakor tudi v času dojenja. Spremembe na hormonski ravni lahko vplivajo 
tudi na stanje kože, ki se lahko spremeni in potrebuje nežno in kakovostno nego.

V:  Kako dolgo so Naïf izdelki primerni za uporabo?
O:  12 mesecev po odprtju, zaprti pa zdržijo do 3 leta. 

V:  Ali je Naïf embalaža brez BPA?
O:  Tako je, embalaža izdelkov Naïf je brez BPA in mehčal. Uporablja se bioplastika, katere 

glavna sestavina je sladkorni trs. Embalaža nosi prepoznavni pečat »I'm Green Plastic«. 
Logotip najdete na hrbtni strani embalaže.



V:  Ali sončne kreme Naïf vsebujejo nano delce?
O:  Naïf sočne kreme vsebujejo mineralne filtre brez nano delcev. Nano delci poskrbijo za neviden 

nanos kreme, lahko pa negativno vplivajo na okolje, zato v Naïf proizvodih niso prisotni.

V:  Na embalaži sončnih krem ni navedbe zaščite pred UVB-žarki, kako to?
O:  Ker je na embalaži naveden SPF zaščitni faktor se smatra, da krema oziroma sprej nudi tudi 

UV-zaščito, zato ta navedba ni potrebna. Navedba UVA-zašite pa je smiselna, zato bo v 
kratkem dodana na embalažo.

V:  Ali so Naïf embalaže izdelane iz reciklirane plastike?
O:  Ne, vse od leta 2019 je embalaža Naïf kozmetike izdelana iz sladkornega trsa, ki je bolj 

prijazen do narave in okolja. Še vedno pa se pri ločevanju odpadkov uvršča med običajno 
plastiko. Na tak način je embalaža primerno procesirana.

V:  Kaj pa prisotnost aluminija v kremah za sončenje, je to lahko nevarno za uporabo?
O:  Ta sestavina ni vključena v Naïf sončne kreme. Kot stabilizator formule je kot sestavina krem 

za sončenje z mineralnimi UV filtri dodan tudi aluminijev hidroksid. Zaenkrat še ni raziskav, ki 
bi dokazovale, da je ta sestavina lahko škodljiva za kožo ali okolje. Aluminijev hidroksid ni 
primerljiv z aluminijevim klorohidratom v deodorantu, za katerega je na primer znano, da je 
zdravju škodljiv. Kljub neškodljivosti, se je blagovna znamka Naïf odločila, da aluminija NE 
vključi v sestavo kreme za sončenje. 

V:  Ali Naïf kozmetika vsebuje palmovo olje?
O:  Nekateri izdelki Naïf vsebujejo sestavine, ki so pridobljene iz palmovega olja s certifikatom 

RSPO. RSPO certifikat potrjuje, da je bil v procesu proizvodnje palmovega olja spoštovan 
deževni gozd in da so bile spoštovane pravice skupnosti, ki živijo na teh območjih; sklenjen je 
bil dogovor o rabi zemljišč, zaposlenim je zagotovljeno dostojno plačilo, hkrati pa je 
prepovedno otroško delo.

V kolikor imate dodatna vprašanja,
nam jih pošljite na info@malizakladi.si
in pomagali vam bomo z odgovori.


