
Body & Foot Whipped Butter Scrub 

 
N Πρώτη Υλη 100γρ 50γρ Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 Beautyderm K10 8 4 
Γαλακτωματοποιητής ο οποίος χαρίζει μεταξένια υφή και απαλότητα στο 
δέρμα. Προσφέρει εξαιρετική δυνατότητα επάλειψης, βαθιά ενυδάτωση 
καθώς και έντονη θρέψη της επιδερμίδας 

2 Cetyl Alcohol 2 1 Λιπαρή αλκοόλη κατάλληλη για να δώσει σώμα και ιξώδες στο προϊόν 

3 Βούτυρο Καριτέ 4 2 

Προσφέρει αναπλαστικές και ενυδατικές ιδιότητες στο δέρμα. Χάρη στην 
πλούσια σύνθεση του βοηθά στην αναπλήρωση θρεπτικών συστατικών και 
την προστασία της επιδερμίδας από την αφυδάτωση ενώ παράλληλα την 
αναζωογονεί και ενισχύει την ελαστικότητά της 

4 Βούτυρο Μάγκο 4 2 
Επαναφέρει την ελαστικότητα του δέρματος και δρα ως ισχυρό  θρεπτικό 
συστατικό αναπληρώνοντας την σύνθεση λιπιδίων και ενισχύοντας τον 
υδρολιπιδικό φραγμό 

5 Βούτυρο Κακάο 1 0,5 
Πλούσιο σε Ω9 λιπαρά οξέα, παρέχει ενυδατικές και θρεπτικές ιδιότητες στο 
δέρμα. Ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, αποτρέπει την απώλεια υγρασίας 
και επαναφέρει την χαμένη ελαστικότητα 

6 Coconut Oil Fractionnated 10 5 

Τρι-γλυκερίδια μεσαίας αλυσίδας από έλαιο καρύδας. Απορροφάται άμεσα, 
αφήνει ελαφριά, μεταξένια και μη λιπαρή αίσθηση μετά την εφαρμογή, ενώ 
παράλληλα βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος καταπολεμώντας την 
αφυδάτωση 

7 Isopropyl Myristate 10 5 
Λιπαρός εστέρας ο οποίος προσδίδει μαλακτικές ιδιότητες στο δέρμα. 
Μειώνει την απώλεια υγρασίας και ενισχύει την θρέψη της επιδερμίδας 

8 Λάδι Αργκάν 6 3 

Ενισχύει την αναγέννηση, την ελαστικότητα του δέρματος, καθώς και την 
ανανέωση των κυττάρων. Παράλληλα αντιμετωπίζει την ξηρότητα και 
χαρίζει θρέψη και βαθιά ενυδάτωση επαναφέροντας τα φυσικά λιπίδια του 
δέρματος 

9 Dermofeel Toco 70 1 0,5 
Αντιοξειδωτικό το οποίο προστατεύει τα έλαια από την οξείδωση και το 
τάγγισμα 

10 Polysorbate 20 10 5 
Γαλακτωματοποιητής ο οποίος μετατρέπει το λάδι σε γαλάκτωμα όταν 
έρθει σε επαφή με το νερό 

ΦΑΣΗ Β 

11 Ζάχαρη 43 21.5 Χρησιμοποιείται ως απολεπιστικός παράγοντας για βαθύ καθαρισμό 

12 Vivapur CS 450 Blue 4 1 0,5 
Μπλε απολεπιστικά σφαιρίδια από κυτταρίνη τα οποία προσφέρουν ήπια 
απολέπιση και απομακρύνουν τους ρύπους και τα νεκρά κύτταρα 

13 Λεβάντα 1 0,5 Προαιρετικό 

https://www.umakecosmetics.gr/apolepistika/Vivapur-CS-450-Blue-4.html


Αναλόγως με το επιθυμητό αποτέλεσμα, το ποσοστό απολεπιστικών σφαιριδίων μπορεί να τροποποιηθεί. 
 
Μέθοδος Παραγωγής: 

 
Στο κύριο δοχείο (A) προσθέτουμε ένα ένα όλα τα λιπαρά συστατικά και θερμαίνουμε ελαφρώς υπό ανάδευση μέχρι να λιώσουν όλα τα υλικά και 
να δημιουργηθεί ένα διάφανο ομοιογενές υγρό. Έπειτα απομακρύνουμε από την θέρμανση και χτυπάμε το μίγμα της φάσης Α μέχρι να 
δημιουργηθεί μια λευκή πηχτή και αφράτη κρέμα σαν βούτυρο. Στην συνέχεια, και αφότου κρυώσει το μίγμα μας, ρίχνουμε σταδιακά και ένα ένα 
τα συστατικά 11 έως 13 με πλανητική ανάδευση. Αφήνουμε 24 ώρες για να αποκτήσει το προϊόν τελικό ιξώδες 
 

 
 
 

 

 
 
 


