
2 in 1 Face Scrub & Mask for sensitive skin 
 

N Πρώτη Υλη 100γρ 50γρ Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 Απιονισμένο Νερό 52,40 26,20  

2 Sodium Gluconate 0,2 0,1 
Χειλικός παράγοντας ο οποίος δεσμεύει τα μεταλλικά στοιχεία 
δημιουργώντας χειλικές ενώσεις, συνεπώς προστατεύει από διάφορες 
χημικές αντιδράσεις όπως ο αποχρωματισμός 

3 Χυμός Αλόης 3 1,5 
Ενυδατικός παράγοντας, επουλώνει, αναπλάθει και επαναφέρει 
ελαστικότητα στο δέρμα 

4 Προβιταμίνη Β5 0,5 0,25 
Βιταμίνη, ενεργό συστατικό με αναπλαστικές και  επουλωτικές ιδιότητες το 
οποίο δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια του δέρματος 

5 Φυτική Γλυκερίνη 3 1,5 
Ενυδατώνει σε βάθος, επαναφέρει τα επίπεδα υγρασίας στο δέρμα και 
ενισχύει τον φυσικό φραγμό του δέρματος 

6 Aristoflex Velvet 0,6 0,3 
Πηκτικός παράγοντας ανιονικού τύπου ο οποίος παρέχει απαλή, βελούδινη 
αίσθηση στο δέρμα ενώ παράλληλα έχει την δυνατότητα να κρατά 
σωματίδια σε διασπορά 

ΦΑΣΗ B 

7 Phytocream 2000 5 2,5 

Γαλακτωματοποιητής ο οποίος προάγει τον σχηματισμό υγρών κρυστάλλων 
δίνοντας πολύ σταθερά γαλακτώματα ακόμα και σε συστήματα με υψηλά 
ποσοστά λιπαρής φάσης. Επαναφέρει το φιλμ λιπιδίων της επιδερμίδας, 
βοηθάει στην ενυδάτωση του δέρματος, την μείωση της ξηρότητας και 
αυξάνει επίσης την ελαστικότητα της επιδερμίδας 

8 Cetyl Alcohol 1 0,5 
Λιπαρή αλκοόλη φυτικής προέλευσης. Δρα ως συν-γαλακτωματοποιητής και 
πηκτικός παράγοντας για την λιπαρή φάση γαλακτωμάτων 

9 Isopropyl Myristate 2 1 
Λιπαρός εστέρας με μαλακτικές ιδιότητες. Μειώνει την απώλεια υγρασίας 
και ενισχύει την θρέψη της επιδερμίδας 

10 Coconut Oil Fractionnated 2 1 

Απορροφάται γρήγορα, αφήνει ελαφριά μη λιπαρή αίσθηση μετά την 
εφαρμογή. Επίσης παρουσιάζει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, βοηθά στην 
ανάπλαση του δέρματος και καταπολεμά την απώλεια υγρασίας και την 
αφυδάτωση 

11 Έλαιο Άγριο Τριαντάφυλλο 5 2,5 

Πλούσιο σε Ω3, Ω6 και Ω9 λιπαρά οξέα, αποτελείται επίσης από ρετινοϊκό 
οξύ, τανίνες, φλαβονοειδή, βιταμίνη C και β-καροτένιο. Γνωστό για τις 
επουλωτικές, αναγεννητικές και αναζωογονητικές του ιδιότητες, προάγει 
την ελαστικότητα και τη σύσφιξη του δέρματος, ενώ παράλληλα χαρίζει 
αντιοξειδωτικά οφέλη και καταπραΰνει τη φλεγμονή της επιδερμίδας 

12 Φυτική Σιλικόνη 2 1 
Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης που προέρχεται από την ελιά. Παρέχει 
μεταξένια αίσθηση και μαλακτικές ιδιότητες στο δέρμα 



13 Cetiol Ultimate 2 1 
Μαλακτικός εστέρας, προσφέρει μεταξένια αίσθηση και απαλότητα στο 
δέρμα 

14 Βούτυρο Καριτέ 1 0,5 
Προσφέρει αντιγηραντικές και αναπλαστικές ιδιότητες στο δέρμα ενώ 
παράλληλα ενυδατώνει και θρέφει σε βάθος την επιδερμίδα 

15 Dermofeel Toco 70 0,8 0,4 Αντιοξειδωτικό, προστατεύει την λιπαρή φάση από την οξείδωση 

ΦΑΣΗ Δ 

16 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την προστασία του προϊόντος από μικροβιακό φορτίο 

17 Fucogel 1,5P 3 1,5 

Προσφέρει καταπραϋντικές και ενυδατικές ιδιότητες στο ερεθισμένο και 
υπερευαίσθητο δέρμα μόλις 5 λεπτά μετά την εφαρμογή. Χαρίζει 
αυξανόμενη και διαρκείς ενυδάτωση, ενεργοποιεί την ανανέωση των 
κυττάρων, αποκαθιστά την ποιότητα του δερματικού φραγμού και μειώνει 
την αίσθηση τραβήγματος 

18 Ροζ άργιλος 10 5 

Είναι κατάλληλη για ευαίσθητες, αφυδατωμένες και ερεθισμένες 
επιδερμίδες. Προσφέρει ήπια απολέπιση και καθαρισμό της επιδερμίδας 
ενώ παράλληλα μειώνει την φλεγμονή, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και 
προάγει την σύσφιξη των πόρων. Επιπλέον  ενισχύει την κυτταρική 
ανανέωση και την σύνθεση του κολλαγόνου 

19 Λευκή Άργιλος 4 2 

Παρέχει απορροφητικές ιδιότητες και μειώνει την λιπαρότητα του 
δέρματος. Απομακρύνει του ρύπους και τα νεκρά κύτταρα, καθαρίζει σε 
βάθος και προσφέρει ήπια απολέπιση των εξωτερικών στιβάδων του 
δέρματος. Προσφέρει επίσης αντιφλεγμονώδη ιδιότητες, οι οποίες 
συμβάλουν στη μείωση της ερυθρότητας. 

20 Vivapur CS 450 Pink 2 1 0,5 
Ροζ απολεπιστικά σφαιρίδια από κυτταρίνη ιδανικά για την ήπια απολέπιση 
του ευαίσθητου, αφυδατωμένου και ερεθισμένου δέρματος 

21 Ροδοπέταλα Αποξηραμένα 0,5 0,25 
Ροδοπέταλα αποξηραμένα τα οποία προσφέρουν ήπια απολέπιση του 
δέρματος και απομάκρυνση από τα νεκρά κύτταρα 

Αναλόγως με το επιθυμητό αποτέλεσμα, το ποσοστό απολεπιστικών σφαιριδίων μπορεί να τροποποιηθεί. 
Μέθοδος Παραγωγής 
Στο κύριο δοχείο (A) προσθέτουμε το νερό και στην συνέχεια ένα ένα τα συστατικά 2 εώς 4 με απλή ανάδευση μέχρι να διαλυθούν. Έπειτα σε 
βοηθητικό δοχείο προδιαλύουμε τα συστατικά 5 και 6 και ρίχνουμε το μίγμα στο κύριο δοχείο Α με ομογενοποίηση μέχρι να δημιουργηθεί ένα 
ομοιογενές τζελ χωρίς κομπάκια. Σε ξεχωριστό δοχείο ζυγίζουμε όλα τα υλικά της φάσης Β. Θερμαίνουμε τις φάσεις Α και Β στους 70 βαθμούς και 
υπό δυνατή ανάδευση, ρίχνουμε τα λιπαρά στo κύριο δοχείο (Α). Ξεκινάει η διαδικασία γαλακτωματοποίησης. Διατηρούμε την ισχυρή ανάδευση 
και ελέγχουμε την γαλακτωματοποίηση για περίπου 5 λεπτά. Ελέγχουμε ότι το προιόν είναι ομοιογενές και σταματάμε την ομογενοποίηση. Έπειτα 
προσθέτουμε με πλανητική ανάδευση ένα ένα τα συστατικά 16 έως 21 και ελέγχουμε την πλήρη ενσωμάτωση τους στο κύριο δοχείο Α. Τέλος, 
ελέγχουμε το pH του προϊόντος να βρίσκεται περίπου μεταξύ 5,5 και 6,0 διαφορετικά το ρυθμίζουμε με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. 
 
 

 


