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Sorszám Márkanév / megnevezés / gyártó Ellenőrzés alapjául szolgáló jelölés  
(natúr, bio, tanúsító védjegy) Ellenőrzés eredménye  

1.  
Vera Natura Manufaktúra   
Avokádó & ylang-ylang bőrtápláló testápoló és 
arckrém  

Bio összetevők  Állításokat igazolta 
 

2.  
Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra Arckrém 
zsíros bőrre Jojoba olajjal, varázsmogyoró 
kivonattal, E és B vitaminokkal 

Bio összetevők  
jojoba olaj „Ecocert” tanúsítvány Állításokat igazolta 

 

3.  Weleda Bio hidratáló bőrápoló arckrém 
100% Natúrkozmetikum  100% natúr és bio megjelölés Állításokat igazolta  

4.  Biola / Bio búzavirág-avokádó rejuvenáló éjszakai 
arckrém  

Természetes növényi illóolajok, 
ellenőrzött ökológiai termelésből származó 
összetevők 
Biokontroll védjegy  

Állításokat igazolta 
 

5.  Biola / Bio gránátalma nappali hidratáló arckrém  

Természetes növényi illóolajok, 
ellenőrzött ökológiai termelésből származó 
összetevők 
Biokontroll védjegy 

Állításokat igazolta 
 

6.  Biola / Bio gránátalma age defying nappali 
arckrém  

Ellenőrzött ökológiai termelésből származó 
összetevők 
Biokontroll védjegy 

Állításokat igazolta 
 

7.  Alterra natural anti age/ránctalanító éjszakai krém 100% natural  Állításokat igazolta  

8.  L’oreal öregedésgátló nappali krém organikus 
levendulaolajjal és E-vitaminnal Organikus levendulaolaj  Állításokat igazolta  
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9.  Alverde natúrkozmetikum bio vadrózsával 
nappali krém száraz bőrre 

Bio összetevők 
Vegán Állításokat igazolta  

10.  Bio Baobab & Ginzeng éjszakai arckrém Bio összetevők Állításokat igazolta 
 

11.  Ilcsi érzékeny extra gélkrém/natural skin care  100% natúr összetevők Cosmos Natural 
BDIH védjegy Állításokat igazolta 

 

12.  Nivea Natural Balance bio bojtorjángyökér 
kivonattal Bio összetevők Állításokat igazolta  

13.  Kneipp éjszakai krém mandulavirág kivonattal Vegán logo Állításokat igazolta  

14.  Helia D szőlőkivonatos natúr arckrém 
szőlőmagolajjal normál bőrre Natúr termék Állításokat igazolta 

 

15.  Aromax liposzómás kondícionáló, feszesítő 
hialuron szérum  Natúr termék Állításokat igazolta  

16.  Origi hyd+C hidratáló hárs és hialuron arckrém 
virágvízzel és bio növényolajjal Vegán, bio növényolaj Állításokat igazolta 

 

17.  Magister Products Hyaluron nappali arckrém anti-
aging 

Vegán logo 
Natúr termék 
Paraben és PPG mentes 

Állításokat igazolta  
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18.  Cosmia bio arckrém bio édes mandulaolajjal Összetevők 20%-a biológiai gazdálkodásból 
ered, 99%-a természetes eredetű Állításokat igazolta  

19.  Nivea Naturally Good éjszakai arckrém 
argánolajjal 

99%-ban természetes eredetű összetevőket 
tartalmaz Állításokat igazolta  

20.  Neobio kiegyensúlyozó arckrém bio 
sárgabarackmagolajjal és hibiszkusszal Bio összetevők Állításokat igazolta  

21.  Phi Cosmetics regeneráló arckrém érzékeny 
bőrre Bio összetevők, vegán, natúr jelölés Állításokat igazolta  

22.  Lavera arcfeszesítő éjszakai krém bio fehér teával Vegán, bio összetevők  Állításokat igazolta  

23.  dr. Organic nappali arckrém bio shea vajjal Vegán, összetevők 70%-a biológiai 
gazdálkodásból ered Állításokat igazolta  

24.  Vollaré vadméh termékcsalád bőrfeszesítő 
arckrém  Eco-friendly, 97% natural origin product Állításokat igazolta  

25.  Benton csigás arckrém / Korea Bio összetevők Állításokat igazolta  

26.  Stella szem-és szájkontúrkrém  Nature/Ecocert védjegy,  
bio összetevők Állításokat igazolta  

27.  Blanche rózsavizes hidratáló arckrém Bio összetevők  Állításokat igazolta  
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28.  Blanche C vitaminos nappali arckrém Bio összetevők  Állításokat igazolta  

29.  Coconat Oil arcszérum 100% bio Állításokat igazolta  

30.  Weleda intenzív hidratáló arckrém bio 
összetevőkkel 

Bio összetevők 
„Nature” védjegy Állításokat igazolta  

31.  Pom Pom botox hatású arckrém bőrbarát 
összetevőkkel Minősített natúrkozmetikum Állításokat igazolta 

 

32.  Nagora bio homoktövis nappali krémgél 30+ 
zsíros és vízhiányos bőrre  Bio összetevők Állításokat igazolta 

 

33.  Wise Tree Naturals natúr szérum bőrfiatalításra 
bio alma őssejtekkel  Bio összetevők Állításokat igazolta 

 

34.  Eszterkrém bio rózsa ránctalanító elixír natúr 
arckrém hialuronsavval Bio összetevők Állításokat igazolta 

 

35.  Schüssler arckrém érzékeny, kipirult bőrre Vegán,  
„Organic„ logo, „Naturcosmetics” logo Állításokat igazolta  

36.  
N.A.E ránctalanító éjszakai arckrém bio 
csipkebogyóval, bio narancshéjjal és 
hialuronsavval 

„Naturcosmetics”és „Ecocert” logo,  
Bio összetevők Állításokat igazolta  
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37.  Naobay natural &organic Detox oxigenizáló 
nappali krém  Ecocert és Cosmos Org. logo  Állításokat igazolta  

38.  Ava Bio Rokinik éjszakai krém bio homoktövis 
kivonattal Organikus „Biocert” minősítés Állításokat igazolta  

39.  MediNatural organikus extra szűz kókuszolaj  Bio összetevők Állításokat igazolta  

40.  Szappanfu alapkrém natúr összetevőkkel Natúr összetevők Állításokat igazolta  

41.  Pödör bio anti aging kozmetikai olajszérum Vegán,  
Bio összetevők Állításokat igazolta  

42.  Lirene lifting hatású regeneráló arckrém aloe 
verával Vegán Állításokat igazolta  

43.  Naturissimo bioaktív mélyhidratáló nappali krém  Bio összetevők Állításokat igazolta  

44.  MM Bio shevajas bőrkondícionáló  „Biokontroll” tanúsítvány Állításokat igazolta 
 

45.  Tihanyi levendula arckrém  Vegán  
Natúrkozmetikum Állításokat igazolta 

 

46.  Biola birs-jázminpakócás arckrém (bioaktív 
bőrtápláló komplex) 

Bio összetevők 
„Biokontroll” logó, 
„Demeter” védjegy 

Állításokat igazolta 
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47.  Lavera Naturkosmetik öregedésgátló éjszakai 
arckrém  

„NaTrue” minősítés és logó,  
Vegán,  
100 %-ban ellenőrzött natúrkozmetikum, 
magas minőségű bio összetevők  

Állításokat igazolta  

48.  Adamo Cickafark krém  Természetes hatóanyag tartalmú krém Állításokat igazolta 
 

49.  Bio bőrszépítő arcszérum 
100% bio,  
Vegán,  
„Naturics” minősítés 

Állításokat igazolta  

50.  Biorose idővarázs arcszérum  „Certified Organic” Állításokat igazolta  

51.  Moringcé bio anti-aging arckrém Organikus összetevők 52%, kielégíti a 
Cosmos Standard követelményeit Állításokat igazolta  

52.  Dr. Herz Aromaterápia Bázisolaj 100% hidegen 
sajtolt csipkebogyó olaj Natural Állításokat igazolta  

53.  Fito C naturals hidratáló krémzselé Bio összetevők,  
97% natúr összetevők Állításokat igazolta  

54.  The Body Shop DOY Szérum 99% of natural origin ingredients Állításokat igazolta  

55.  Yves Rocher arcpakolás 98% természetes összetevő Állításokat igazolta  
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56.  MediNatural bio argánolajos bőrápoló  „Biokontroll”tanúsítás Állításokat igazolta 
 

57.  Bio homoktövis éjszakai regeneráló és bőrtápláló Bio homoktövis, Természetes összetevők Állításokat igazolta  

58.  Uplifting nappali arckrém SPF20 Vegán Állításokat igazolta  

59.  
Bellazza öregedésgátló éjszakai arckrém 
hialuronsavval, tengerparti sóvirággal és bio aloe 
verával 

„Ecocert” védjegy,  
Bio összetevők Állításokat igazolta  

60.  Nuxe Bio hidratáló krém Vegán,  
Organikus összetevők, „Ecocert” tanúsítás Állításokat igazolta  

61.  Dora Natura No. 13 gyógynövényes bőrbalzsam 
„Naturics” védjegy 
Természetes hatóanyagok 
Natúrkozmetikum 

Állításokat igazolta 
 

62.  Adrienne Feller Hungarian Spring extra 
hidratálókrém 

Natúrkozmetikum 
100% bio alapanyag 
vegán 

Állításokat igazolta 
 

63.  Natics SOS intensive bőrmegújító szérum 
Biokozmetikum 
organikus összetevők 
 

Állításokat igazolta 
 

64.  Yamuna Stop! Acne gél pattanásos bőrre  Natúrkozmetikum  
Vegán Állításokat igazolta 
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65.  Anthyllis 1749 Bio anti-age arckrém Bio összetevők Állításokat igazolta  

66.  Natúrtanya 100% bio argánolaj Hungária ökogarancia Állításokat igazolta 
 

67.  Almaőssejtes hialuron szérum Természetes kozmetikum Állításokat igazolta 
 

68.  Herbsgarden tápláló krém öregedő bőrre Bio összetevők Állításokat igazolta  

69.  Florena nappali arcápoló krém szőlőmagolajjal Vegán Állításokat igazolta  

70.  Cosnature MED arcápoló kamillával BDI minősítés,  
Vegán Állításokat igazolta  

71.  Salvus nappali krém természetes ásványi 
anyagokkal Természetes ásványi összetevők Állításokat igazolta 

 

72.  Lirene Cannabis Garden antibakteriális krém 
normál bőrre 97% natúr összetevők, Vegán Állításokat igazolta  

73.  Mossa tápláló nappali krém törpemálnával és C 
vitaminnal  Ecocert minősítés Állításokat igazolta  

74.  Dr. Konopka’s intenzív ránctalanító krém BDIH minősítés 
Vegán Állításokat igazolta  
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75.  Evelin Cosmetics bio vegán hidratáló arckrém 
95%-ban természetes összetevőket 
tartalmaz,  
Vegán 

Állításokat igazolta  

76.  Terra Naturi hidratálókrém 100% természetes összetevők Állítások igazolása folyamatban  

77.  Naturé bio gyopár tartalmú arckrém Vegán 
„Nature” tanúsítás Állítások igazolása folyamatban  

78.  Anaconda ichtiolos biogél  Biogél megnevezés 
Bio helyett natúrkozmetikum,  
a gyártó a megnevezés módosítását elindította 
Hatósági intézkedés nem szükséges  

79.  Grál Nyavalya Paszta kendermagolajjal Bio összetevők 
Állításokat nem tudta igazolni 
Megtévesztő tájékoztatás miatt eljárás indult 

 
 


