
Firming & Hydrating Milky Serum 

N° Πρώτη Υλη 100 g 50 g Δράση 

ΦΑΣΗ Α 

1 Απιονισμένο νερό 70 35  

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

3 Προβιταμίνη Β5 0,5 0,25 
Η πανθενόλη επουλώνει και φροντίζει το ταλαιπωρημένο δέρμα σχηματίζοντας ένα φιλμ στην 
επιφάνεια του το οποίο αποτρέπει την απώλεια υγρασίας 

4 Αλόη Βέρα χυμό 2 1 
Πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενυδατώνει, επουλώνει την επιδερμίδα και αυξάνει την 
ελαστικότητα της 

5 Simulgel I-NS 100 2,5 1,25 
Προ-εξουδετερωμένο πολυμερές το οποίο γαλακτωματοποιεί και σταθεροποιεί κάθε είδους λιπιδικής 
φάσης χαρίζοντας μεγάλο εύρος υφών και δροσερή υδατική αίσθηση στο δέρμα 

ΦΑΣΗ Β 

6 Imwitor Litemuls 3 1,5 Γαλακτωματοποιητής σε υγρή μορφή για χρήση εν ψυχρώ σε γαλακτώματα λάδι /νερό 

7 Φυτική σιλικόνη 3 1,5 Φυσικό εναλλακτικό σιλικόνης το οποίο χαρίζει μεταξένια αίσθηση  

8 
Άγριo τριαντάφυλλo 

Λάδι 
2 1 

Πλούσιο σε ωμέγα-3, ωμέγα-6 και ωμέγα-9 λιπαρά οξέα, περιέχει επίσης ρετινοϊκό οξύ, τανίνες, 
φλαβονοειδή, βιταμίνη C και β-καροτένιο. Ως εκ τούτου, προσφέρει αντιγηραντικές, επουλωτικές και 
αναγεννητικές ιδιότητες στο δέρμα 

ΦΑΣΗ Γ 

9 
Υαλουρονικό οξύ και 

κολλαγόνο 
5 2,5 

Ενυδατώνει τα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, αυξάνει την ελαστικότητα της, και επαναφέρει 
τα επίπεδα υγρασίας με αποτέλεσμα το δέρμα να φαίνεται πιο υγιές και σφριγηλό 

10 Matrixyl 3000 3 1,5 
Βασισμένο σε τεχνολογία πεπτιδίων, λειτουργεί ως ισχυρό αντιγηραντικό και αντιρυτιδικό ενεργό 
συστατικό 

11 Πεπτίδιο Β0-Τ0-Χ 3 1,5 
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 Orchistem 2 1 

Ενεργό συστατικό βασισμένο σε βλαστοκύτταρα, επιτυγχάνει γενικό λίφτινγκ με βελτίωση του 
περιγράμματος και του οβάλ του προσώπου,  ανόρθωση και καταπολέμηση της πτώσης στα άνω 
βλέφαρα, καθώς και αύξηση της σφριγηλότητας, της ελαστικότητας, της λάμψης και της 
φωτεινότητας του δέρματος 

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

Μέθοδος Παραγωγής:   

• Στο κύριο δοχείο (Α) προσθέτουμε το νερό, και στην συνέχεια τα συστατικά 2 έως 4  (ένα ένα) με ανάδευση μέχρι να διαλυθούν πλήρως. Έπειτα 

προσθέτουμε το συστατικό 5 με ισχυρή ανάδευση και ομογενοποίηση. 

• Σε δεύτερο δοχείο (Β), προ-διαλύουμε τα συστατικά 6 έως 8 και ρίχνουμε το μίγμα στο κύριο δοχείο (Α) με πλανητική ανάδευση και 

ομογενοποίηση μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές γαλάκτωμα. Τέλος, προσθέτουμε ένα ένα τα συστατικά 9 έως 13 με πλανητική ανάδευση 

στο κύριο δοχείο και ελέγχουμε την πλήρη ενσωμάτωση των συστατικών. Το προϊόν πρέπει να είναι γαλακτερό και ρευστό. Ελέγχουμε το pH του 

προϊόντος να βρίσκεται γύρω στο 5,5, διαφορετικά το ρυθμίζουμε με το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. 

 


