
After Bite Gel (Roll-On) 

N° Πρώτη Υλη 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο νερό 69,9 34,95  

2 Disodium EDTA 0,1 0,05 
Χειλικός παράγοντας ο οποίος εμποδίζει την αλλοίωση των προϊόντων ενάντια στην 
οξείδωση και άλλες ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις όπως οι χρωματικές αλλαγές. 

3 Aloe Vera Χυμός 2 1 
Πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενυδατώνει, επουλώνει την επιδερμίδα και 
αυξάνει την ελαστικότητα της 

4 Πανθενόλη 5 2,5 
Επουλώνει και φροντίζει το ταλαιπωρημένο δέρμα σχηματίζοντας ένα φιλμ στην 
επιφάνεια του δέρματος το οποίο αποτρέπει την απώλεια υγρασίας 

5 Αλλαντοίνη 0,3 0,15 
Προσφέρει επουλωτικές, καταπραϋντικές, μαλακτικές και ηρεμιστικές ιδιότητες 
  στο ερεθισμένο δέρμα 

6 
Καλέντουλα 
Εκχύλισμα 

1 0,5 
Πλούσιο σε φλαβονοειδή, παρέχει αντιφλεγμονώδη ιδιότητες και καταπραΰνει το 
δέρμα μειώνοντας την ερυθρότητα και τον ερεθισμό.  

7 Fucogel 1.5P 10 5 
Προσφέρει καταπραϋντικές και ενυδατικές ιδιότητες στο δέρμα, ενώ παράλληλα, 
συμβάλει στην ανανέωση των κυττάρων. 

8 
Canadian Willow 

Herb 
3 1,5 

Προσφέρει αντιφλεγμονώδη οφέλη που συμβάλλουν στη μείωση της ερυθρότητας του 
δέρματος και στην καταπράυνση του ερεθισμού εντός μόλις 30 λεπτών από τη χρήση.  

9 Φυτική Γλυκερίνη 5 2,5 
Υγραντική ουσία η οποία ενισχύει τον δερματικό φραγμό και αποτρέπει την διαδερμική 
απώλεια υγρασίας 

10 Keltrol CG-SFT 0,3 0,15 
Πηκτικό υδατικής φάσης από  πολυσακχαρίτες το οποίο δίνει ιξώδες σε υδατικά 
σκευάσματα 

11 Preservative 12 0,9 0,45 Συντηρητικό για την αποφυγή μόλυνσης του προϊόντος. 

12 Μενθόλη 0,5 0,25 
Προσφέρει  αντιφλεγμονώδη και αντισηπτικές ιδιότητες στο δέρμα . Παράλληλα χαρίζει 
άμεση αίσθηση δροσιάς και φρεσκάδας η οποία συνοδεύεται  από ήπια αναισθητική 
δράση. 

13 Solubilisant LRI 2 1 Συμβάλει στην διαλυτοποίηση λιπόφιλων συστατικών σε υδατικά σκευάσματα. 

14 Ρυθμιστικό δ/μα - - pH 5 

Μέθοδος παραγωγής: 

Στο κύριο δοχείο Α παραγωγής προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 1 έως 8 ανακατεύοντας με πλανητική ανάδευση. Ελέγχουμε την πλήρη διάλυση 

και ενσωμάτωση κάθε συστατικού, πριν την προσθήκη του επόμενου. Σε βοηθητικό δοχείο Β, προ-διαλύουμε το συστατικό 10 στο 9.Στην συνέχεια 

Ρίχνουμε την υδατική φάση Α στο δοχείο Β με πλανητική ανάδευση και ήπια ομογενοποίηση μέχρι την δημιουργία ενός λεπτόρρευστου τζελ χωρίς 

κομπάκια.  Έπειτα , προ-διαλύουμε τα συστατικά 11 έως 13 σε άλλο βοηθητικό δοχείο Γ, και ρίχνουμε το διαυγές αυτό μίγμα στο κύριο δοχείο 

παραγωγής. Αναδεύουμε καλά με πλανητική ανάδευση μέχρι να διαλυθεί πλήρως το μίγμα. Τέλος, ρυθμίζουμε το pH  

 

  

 


