
FACE SCRUB WITH PEARLS 

N Υλικό 100γρ 50γρ Δράση 

1 Απιονισμένο Νερό 75,20 37,60   

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 Allantoin 0,2 0,1 
Ενεργό συστατικό το οποίο επουλώνει, καταπραΰνει και ανακουφίζει το δέρμα από τυχόν 
ερεθισμούς. Διαθέτει ισχυρή ενυδατική και κερατολυτική δράση, ως εκ τούτου συμβάλει 
στον ταχύτερο πολλαπλασιασμό των κυττάρων του δέρματος.  

5 Πανθενόλη 3 1,5 
Η προβιταμίνη Β5 προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και αποκαθιστά τον επιδερμικό φραγμό. 
Παράλληλα επιταχύνει την ανανέωση των κυττάρων και αναζωογονεί τους ιστούς του 
δέρματος ενισχύοντας την ελαστικότητα. 

6 Φυτική Γλυκερίνη 10 5 
Υγραντική και ενυδατική ουσία η οποία έλκει το νερό και επιτρέπει την διατήρηση των 
επίπεδων υγρασίας στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, προλαμβάνοντας έτσι την 
αφυδάτωση και την ξηρότητα του δέρματος. 

     

7 Aristoflex Velvet 2 1 
Ανιονικό πολυμερές το οποίο χρησιμοποιείται για το πήξιμο της υδατικής φάσης. 
Προσφέρει δροσερή υφή και φρεσκάδα στην επιδερμίδα 

8 Resplanta Coconut MB 1 0,5 Υδατοδιαλυτό έλαιο καρύδας για βαθύ καθαρισμό και θρέψη της επιδερμίδας. 

9 Lauroat 1 0,5 
Ανιονικό επιφανειοδραστικό από βρώμη. Παρέχει ήπιο καθαρισμό του δέρματος  χωρίς 
να δημιουργεί ερεθισμό. Ενυδατώνει, καταπραΰνει, και παράλληλα προσφέρει πλούσιο 
αφρό και απαλότητα στο δέρμα. 

10 Coco-Glucoside 1 0,5 
Μη ιονικό επιφανειοδραστικό, κατάλληλο για ήπιο καθαρισμό ο οποίος μειώνει τον 
ερεθισμό του δέρματος 

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

12 Ρύζι Πούδρα 2 1 Κατάλληλο για την μικρό-απολέπιση και τον καθαρισμό του δέρματος.  

13 
Purple Caviar Pearls 

Black Caviar Pearls 
3 1,5 

Πέρλες χαβιάρι με απολεπιστικές ιδιότητες οι οποίες παρέχουν ήπια απομάκρυνση των 
νεκρών κυττάρων και άμεσο καθαρισμό της επιδερμίδας. 1- Το μωβ χαβιάρι ενδείκνυται 
για την αντιοξειδωτική του δράση. Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, ενυδατώνει σε 
βάθος και αναζωογονεί το δέρμα. 2- Το μαύρο χαβιάρι χαρίζει αποτοξινωτική δράση και 
απορρόφηση τοξίνων, ακαθαρσιών και λιπαρότητας. Ταυτόχρονα, προσδίδει 
αντιμικροβιακά και στυπτικά οφέλη στο δέρμα. 

Μέθοδος Παραγωγής 

• Στο κύριο δοχείο προσθέτουμε το νερό, και στην συνέχεια τα συστατικά 2 έως 6 σταδιακά και με πλανητική ανάδευση 
μέχρι να διαλυθούν πλήρως. Στην συνέχεια, ρίχνουμε το συστατικό 7 με πλανητική ανάδευση και ήπια ομογενοποίηση 
μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη και να δημιουργηθεί ένα λείο διάφανο τζελ χωρίς κομπάκια.  

• Στην συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά και με προσοχή τα συστατικά 8 και 10 αναδεύοντας με ήπια πλανητική ανάδευση 
προκειμένου να μην δημιουργηθεί πολύς αφρός. 

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


  

• Τέλος, ρίχνουμε το συστατικό 11 με πλανητική ανάδευση, ελέγχουμε την πλήρη ενσωμάτωση του και στην συνέχεια, 
προσθέτουμε τα συστατικά 12 και 13 ανάλογα με τις ανάγκες μας. Διαλέγουμε το μωβ χαβιάρι για τις αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες του ή το μαύρο χαβιάρι για τα στυπτικά/αντιμικροβιακά οφέλη του. 
 

•  Ελέγχουμε το pH του προϊόντος και αν είναι απαραίτητο, το ρυθμίζουμε ώστε να βρίσκεται σε εύρος 5,0 – 6,0. 

 

 

 

 


