
Bright & Shiny Body Milk 

N Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο Νερό 72,5 36,25   

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 Σκόνη 0,2 0,1 
Πλούσια πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων, χαρίζει ενυδατικές, αναπλαστικές, 
επουλωτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες στο δέρμα. 

4 Πανθενόλη  3 1,5 
Διαθέτει ισχυρή ενυδατική δράση και συνεισφέρει στην επούλωση και την ενίσχυση της 
ελαστικότητας του δέρματος. 

5 Φυτική Γλυκερίνη 4 2 
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 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.  

7 Aristoflex Velvet 0,3 0,15 
Ανιονικό πολυμερές το οποίο χρησιμοποιείται για το πήξιμο της υδατικής φάσης. 
Προσφέρει δροσερή υφή και φρεσκάδα στην επιδερμίδα 

8 PolyAquol LW 5 2,5 
Πράσινος γαλακτοματοποιητής ο οποίος δημιουργεί σταθερά λεπτόρρευστα 
γαλακτώματα εν ψυχρώ. 

9 Coconut Oil Fractionnated 4 2 
Το MCT Oil προέρχεται από έλαιο καρύδας και χρησιμοποιείται ως φυσικό εναλλακτικό 
του παραφινέλαιου. Αφήνει ελαφριά και μεταξένια αίσθηση μετά την εφαρμογή, ενώ 
παράλληλα παρουσιάζει αντιοξειδωτικές και ενυδατικές ιδιότητες. 

10 Isopropyl Myristate 2 1 
Λιπαρός εστέρας ο οποίος απορροφάται και διεισδύει άμεσα στο δέρμα χωρίς να αφήνει 
ίχνος λιπαρότητας η να φράζει τους πόρους. Θρέφει την επιδερμίδα και ενισχύει τον 
φυσικό φραγμό εμποδίζοντας την απώλεια υγρασίας.  

11 Sweet Almond Oil 2 1 
Πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Ωμέγα-6 και Ωμέγα-9) και βιταμίνες, προσφέρει 
ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες, αποκαθιστά τον υδρολιπιδικό φραγμό, ενισχύει την 
ελαστικότητα, ενώ παράλληλα προσδίδει αντιοξειδωτική δράση στο δέρμα.   

12 Φυτική σιλικόνη 2 1 
Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης από την ελιά το οποίο αφήνει μεταξένια αίσθηση στο 
δέρμα και δεν φράζει τους πόρους. 

13 Tocopherol N70 Non GMO 0,5 0,25 
Αντιοξειδωτικό μείγμα από φυσικές τοκοφερόλες το οποίο προσφέρει αποτελεσματική 
προστασία ενάντια στην οξείδωση ευαίσθητων συστατικών όπως τα φυτικά έλαια και τα 
αρώματα. 

14 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την προστασία και την αποφυγή μόλυνσης του προϊόντος. 

15 Colorona Precious Gold 0,1 0,05 Επικαλυμμένο πηγμέντο με χρώμα το οποίο αφήνει λάμψη στο δέρμα. 

16 Timiton Halo White 0,3 0,15 Επικαλυμμένο πηγμέντο με χρώμα το οποίο αφήνει λάμψη στο δέρμα. 

17 

Glitter Golden Halo 

q.s. q.s. 

 Προαιρετικό. Διαλέξτε το αγαπημένο σας γκλίττερ και για ακόμα πιο λαμπερή εμφάνιση 
προσθέστε την ποσότητα της αρεσκείας σας για να δημιουργήσετε το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 

Glitter Lost Treasure 

Glitter Shooting Stars 

 

https://www.umakecosmetics.gr/preservative-12-gr.html?search=preser
https://www.umakecosmetics.gr/xromata.html/glitter-golden-halo.html
https://www.umakecosmetics.gr/xromata.html/Glitter-Lost-Treasure.html
https://www.umakecosmetics.gr/xromata.html/vazo-plastiko-mhlo-30ml.html


Μέθοδος Παραγωγής 

• Στο κύριο δοχείο παραγωγής Α προσθέτουμε το νερό και στην συνέχεια, σταδιακά, τα συστατικά 2 έως 6 με πλανητική ανάδευση μέχρι 
να διαλυθούν πλήρως. Έπειτα με ομογενοποίηση και πλανητική ανάδευση προσθέτουμε το συστατικό 7 και ελέγχουμε την πλήρη 
διάλυση της σκόνης. Δημιουργείται ένα διάφανο τζελ λείο ρευστό χωρίς κομπάκια.  

• Στην συνέχεια, σε ξεχωριστό δοχείο Β προσθέτουμε τα συστατικά 8 έως 13 και ανακατεύουμε με πλανητική ανάδευση μέχρι να 
ομογενοποιηθεί η ελαιώδης φάση. Ρίχνουμε την φάση Β στην φάση Α (κύριο δοχείο) με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίηση και 
ελέγχουμε την διαδικασία γαλακτωματοποίησης.  

• Διατηρούμε τις υψηλές στροφές ανάδευσης για 5 με 7 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο, γυαλιστερό και ομοιογενές γαλάκτωμα. 
Στην πορεία, μειώνουμε τις στροφές ανάδευσης και προσθέτουμε το συστατικό 14. Όταν ενσωματωθεί πλήρως, διακόπτουμε την 
ομογενοποίηση. Έπειτα, ανακατεύουμε σε ξεχωριστό δοχείο τα συστατικά 15 έως 17, και ρίχνουμε το μίγμα σκονών στο κύριο δοχείο 
Α με πλανητική ανάδευση μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως και να μην υπάρχουν συσσωματώματα. Τέλος, επιβεβαιώνουμε ότι το pH 
του προϊόντος βρίσκεται μεταξύ 5,5 και 6,0, διαφορετικά το ρυθμίζουμε με το κατάλληλο διάλυμα. 

 

 


