
Γαλάκτωμα σώματος ‘δροσερό σαν νερό’ 

N Πρώτη Υλη 100γρ 50γρ Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 Απ. Νερό 53,5 26,75  

2 Disodium EDTA 0,1 00,5 Χειλικός παράγοντας ο οποίος ενισχύει την σταθερότητα υδατικών προϊόντων 

3 Φυτική Γλυκερίνη 3 1,5 
Υγραντική ουσία η οποία επαναφέρει τον δερματικό φραγμό και αποτρέπει την 
διαδερμική απώλεια υγρασίας 

4 Simulgel I-NS 100 1,8 0,9 
Προ-εξουδετερωμένο πολυμερές το οποίο γαλακτωματοποιεί και σταθεροποιεί 
κάθε είδους λιπιδικής φάσης χαρίζοντας μεγάλο εύρος υφών και δροσερή υδατική 
αίσθηση στο δέρμα 

ΦΑΣΗ Β 

5 Polyaquol LW 4 2 Πράσινος γαλακτωματοποίητης για σταθερά λεπτόρρευστα γαλακτώματα σε σπρέι 

6 Φυτική σιλικόνη 1,5 0,75 
Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης από ελιά, το οποίο απορροφάται γρήγορα ενώ 
ταυτόχρονα παρέχει μεταξένια αίσθηση, μαλακτικές ιδιότητες και μη λιπαρό after-
feel 

7 
Isopropyl 
Myristate 

1 0,5 
Συμβάλλει στην ενίσχυση του φυσικού φραγμού της επιδερμίδας μειώνοντας την 
απώλεια υγρασίας. Ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα χωρίς να αφήνει ίχνη 
λιπαρότητας 

8 Αμυγδαλέλαιο 2 1 
Πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Ω-6, Ω-9), βιταμίνες και θρεπτικά 
συστατικά, προσφέρει ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες στο δέρμα, ενώ επίσης 
αποκαθιστά την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας 

9 Καρύδα Λάδι 2 1 
Εξαιρετική πηγή κορεσμένων λιπαρών οξέων και βιταμινών, παρέχει μαλακτικές και 
καταπραϋντικές ιδιότητες στο δέρμα, ενώ παράλληλα ενισχύει τον υδρολιπιδικό 
φραγμό 

10 Τζοτζόμπα Λάδι 2 1 
Η πλούσια σύνθεση του σε λιπαρά οξέα, βιταμίνες και ενεργά συστατικά, χαρίζει 
θρέψη και φροντίδα της επιδερμίδας. Συνεπώς το δέρμα δείχνει πιο σφριγηλό, υγιές 
και απόλυτα ενυδατωμένο 

11 Βιταμίνη Ε 0,5 0,25 
Αποτελεί ένα ισχυρό λιποδιαλυτό αντιοξειδωτικό το οποίο εναποτίθεται στις 
μεμβράνες των κυττάρων και εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες 

12 Τοκοφερόλη 1 0,5 
Αντιοξειδωτικό μείγμα από φυσικές τοκοφερόλες το οποίο προσφέρει 
αποτελεσματική προστασία ενάντια στην οξείδωση ευαίσθητων συστατικών όπως 
φυτικά έλαια και αρώματα 

ΦΑΣΗ Γ 

13 Preservative 12 1 0,5 Συντηρητικό για την αποφυγή μόλυνσης του προϊόντος 

14 Hyalomatrix 2 1 
Ολοκληρωμένη θεραπεία η οποία προλαμβάνει και καταπολεμά τα σημάδια 
γήρανσης. Δρα σε βάθος του δέρματος και επαναφέρει ελαστικότητα, σφριγηλότητα 
και ενυδάτωση 

15 Απ. Νερό 24,6 12,3  



 

Μέθοδος Παραγωγής: 
Στο κύριο δοχείο, προσθέτουμε το νερό, και στην συνέχεια, ένα ένα τα συστατικά 2 
και 3 με πλανητική ανάδευση μέχρι να διαλυθούν πλήρως. 
 
Έπειτα, προσθέτουμε το συστατικό 4 με ομογενοποίηση και πλανητική ανάδευση 
μέχρι να διαλυθεί πλήρως και να δημιουργηθεί μια ομοιογενής φάση χωρίς 
κομπάκια.  
 
Ετοιμάζουμε σε ξεχωριστό δοχείο το πρόμιγμα της φάσης Β, και το ρίχνουμε στο 
κύριο δοχείο (Φάση Α) με πλανητική ανάδευση και ομογενοποίηση για 5 λεπτά.  
 
Ελέγχουμε την διαδικασία και την δημιουργία ενός λεπτόρρευστου, γυαλιστερού 
και λευκού γαλακτώματος. Αν διακρίνεται στην επιφάνεια σταγόνες η στρώμα 
ελαίων, συνεχίστε την γαλακτωματοποίηση ώσπου να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές 
προϊόν.  
 
Τέλος, προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 13 έως 15 με απλή ανάδευση μέχρι να 
διαλυθούν και ελέγχουμε το pH του προϊόντος να βρίσκεται σε εύρος 5 με 6. 

 


