
B0- T0 -X  SERUM 

N Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο Νερό 68,9 34,45   

2 Disodium EDTA 0,1 0,05 
Χειλικός παράγοντας ο οποίος εμποδίζει την αλλοίωση των προϊόντων ενάντια στην 
οξείδωση και τις χρωματικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, συμβάλει στην μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα των καλλυντικών σκευασμάτων. 

3 Αλόη Βέρα χυμό 0,5 0,25 
Πλούσια πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων, χαρίζει ενυδατικές, αναπλαστικές, 
επουλωτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες στο δέρμα. 

4 Pullulan 2 1 

Φυσικός πολυσακχαρίτης που παρέχει ενυδατικές ιδιότητες και σχηματίζει ένα 
προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια  της επιδερμίδας το οποίο επιτρέπει να απορροφά 
υγρασία. Σε προϊόντα αντιγήρανσης, προσφέρει άμεση σύσφιξη και ανύψωση του 
δέρματος, η οποία είναι αντιληπτή στα πρώτα 30 λεπτά εφαρμογής. 

5 Φυτική Γλυκερίνη 10 5 
Ενυδατικός παράγοντας ο οποίος βοηθά στην διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. 
Διατηρώντας τα επίπεδα υγρασίας στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, 
προλαμβάνει την αφυδάτωση και την ξηρότητα του δέρματος. 

6 Hyalusphere 5 2,5 
Μοναδικό σύμπλοκο σφαιριδίων με υαλουρονικό οξύ. Με την απελευθέρωση του, 
αυξάνεται η περιεκτικότητά του στο χόριο, συνεπώς επιτρέπει  το γέμισμα των ρυτίδων 
του προσώπου μέσα στην πρώτη κιόλας ώρα, και διαρκεί μέχρι 6 ώρες. 

7 Φυτική Βιταμίνη C 2 1 

Φυσικό εκχύλισμα βιταμίνης C, βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος και 
ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέος. Δίνει λάμψη και 
φωτίζει την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα, προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία και 
αισθητή μείωση των ρυτίδων. 

8 Vitamin B complex 2 1 

Σύμπλεγμα βιταμινών Β το οποίο συμβάλει στην κατακράτηση της υγρασίας συνεπώς 
ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και ενυδατώνει τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. 
Παράλληλα επιταχύνει την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος και προσφέρει 
ανάπλαση και επούλωση των ιστών. 

9 Aristoflex Velvet 0,5 0,25 
Ανιονικό πολυμερές το οποίο χρησιμοποιείται για το πήξιμο της υδατικής 
φάσης. Προσφέρει δροσερή υφή και φρεσκάδα στην επιδερμίδα. Το ποσοστό 
μπορεί και να μειωθεί αναλόγως με το τελικό επιθυμητό ιξώδες. 

10 Fucogel 1.5P 3 1,5 
Ανιονικός πολυσακχαρίτης ο οποίος σε μόλις 5 λεπτά εφαρμογής, προσφέρει 
καταπράυνση στο ερεθισμένο και υπερευαίσθητο δέρμα, αυξανόμενη και διαρκείς 
ενυδατική δράση, καθώς και αντιγηραντικές ιδιότητες.  

11 Bont-L Peptide 5 2,5 
Πεπτίδιο το οποίο αποτρέπει και αναστέλλει τις ακούσιες συσπάσεις των μυών με 
αποτέλεσμα να μειώνει αισθητά την εμφάνιση των ρυτίδων και λεπτών γραμμών που 
προκαλούνται κατά την ομιλία  η τις εκφράσεις του προσώπου.  

12 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την προστασία του προϊόντος. 

 

 

 

https://www.umakecosmetics.gr/preservative-12-gr.html?search=preser


Μέθοδος Παραγωγής 

• Στο κύριο δοχείο παραγωγής Α προσθέτουμε το νερό και στην συνέχεια τα συστατικά 2 και 3 με πλανητική ανάδευση 
μέχρι να διαλυθούν.  

• Έπειτα προ-διαλύουμε τα συστατικά 4 και 5 σε ξεχωριστό δοχείο και αναδεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως. 
Στην συνέχεια, προσθέτουμε το μίγμα στο κύριο δοχείο Α με πλανητική ανάδευση μέχρι να ενσωματωθεί καλά.  

• Συνεχίσουμε με την σταδιακή προσθήκη των συστατικών 6 έως 8 με πλανητική ανάδευση μέχρι την πλήρη 
ενσωμάτωση τους. Ελέγχουμε την οποιαδήποτε ασυμβατότητα (θόλωμα/ίζημα κλπ.)  

• Έπειτα, προσθέτουμε το συστατικό 9 στο κύριο δοχείο Α με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίση, και ελέγχουμε 
την πλήρη διάλυση της σκόνης. Δημιουργείται ένα διάφανο τζελ λείο χωρίς κομπάκια. Στην συνέχεια, προσθέτουμε 
σταδιακά στο κύριο δοχείο και με πλανητική ανάδευση τα συστατικά 10 έως 11. Ελέγχουμε την πλήρη ενσωμάτωση 
τους καθώς και την οποιαδήποτε ασυμβατότητα (θόλωμα, σπάσιμο ιξώδους, διαχωρισμός φάσεων κλπ.) 
Επιβεβαιώνουμε ότι το pH του προϊόντος βρίσκεται μεταξύ 5,5 και 6,0, διαφορετικά το ρυθμίζουμε με το κατάλληλο 
διάλυμα. 

 

 

 


